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1. Inleiding
Per 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Vanaf deze datum is de gemeente verantwoordelijk
voor alle zorg voor jeugd: preventie, jeugdhulp en uitvoering van de maatregelen voor
kinderbescherming en jeugdreclassering. Vanaf 2012 bereidt de gemeente zich hierop voor. Daarbij
richten de inspanningen zich op de inrichting van de lokale infrastructuur en werkwijze, maar waar
nodig ook op de regionale structuur in samenwerking met alle zes Flevolandse gemeenten. De
voorbereiding in deze periode heeft inzichten, samenwerkingsvormen en kaders opgeleverd die in
verscheidene documenten zijn vastgelegd en die bij het vervolgproces steeds uitgangspunt hebben
gevormd voor de verdere ontwikkeling:
Documenten lokaal
Visie op hoofdlijnen decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg
Notitie samenhang decentralisatie jeugdzorg en passend
onderwijs
Kadernota jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’
Beleidsplan 2015 – 2019 ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’
Documenten regionaal
Convenant Zorg voor Jeugd Flevoland
Koersdocument Zorg voor Jeugd
Flevoland
Samenwerkingsovereenkomst Zorg voor
jeugd Flevoland
Regionaal Transitiearrangement (RTA)
Regionaal Transitieplan (RTP)
Regionaal Beleidsplan Op naar 2015!

Vastgesteld door de raad 29 mei 2012
Ter informatie aan de raad gezonden 4
juli 2013
Bijlage bij de kadernota jeugdhulp
Vastgesteld door de raad 11 maart 2014
Ter besluitvorming

Ondertekend door 6 gemeenten en provincie 4 oktober
2012
Basis voor de samenwerkingsovereenkomst voor
gemeenten en jeugdzorgpartijen december 2012
Ondertekend door 6 gemeenten en jeugdzorgpartijen op
17 december 2012
Ter informatie gezonden aan college en raad
Vastgesteld door de raad 11 maart 2012, bijlage bij de
kadernota jeugdhulp
Ter besluitvorming

Met de kadernota jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’ heeft gemeente Lelystad de richting
bepaald waarin de ontwikkeling van de zorg voor jeugd zich beweegt in de komende jaren. De
contouren voor de inrichting van het nieuwe Lelystadse jeugdstelsel zijn daarmee vastgelegd. Voor
het doorvoeren van de verbeteringen, de transformatie van de zorg voor jeugd, is een meerjarige
inspanning nodig. In 2014 is de inspanning erop gericht dat Lelystad op 1 januari 2015 klaar is om de
verantwoordelijkheid voor de nieuwe jeugdtaken te nemen.
In het Raadsprogramma 2014 – 2018 ‘Lelystad transformeert!’ is als ambitie opgenomen:
In Lelystad zijn in 2018 de decentralisaties op gebied van zorg en arbeidsparticipatie goed geland. We
zetten hierbij in op de eigen kracht van onze inwoners. We zien kansen in de samenhang tussen de
verschillende decentralisaties en gaan van ‘zorgen voor…’ naar ‘zorgen dat…’. Voor mensen die
buiten de boot vallen, kent Lelystad echter een adequaat vangnet. Professionals bieden we ruimte
voor maatwerk, we zijn terughoudend in het leveren van kritiek op maatwerkoplossingen die een keer
minder goed uitpakken. We gaan uit van zelfredzame inwoners die weten wat goed voor ze is. Als
gemeentebestuur willen we veel meer gebruik maken van de kracht van de samenleving en daarmee
energie vrijmaken en nieuwe ideeën ophalen. Daarbij leveren we zelf veel meer maatwerk in plaats
van blauwdrukken en letten we scherp op hen die minder zelfredzaam zijn. We stellen daarbij
weliswaar kaders, maar bieden vooral ruimte voor ontwikkelingen die de samenleving zelf doormaakt
of wil doormaken. Deze beweging maken we op veel gebieden waarbij voorheen het primaat bij de
gemeente lag. Inwoners zullen dit merken door vermindering van regeldruk en de houding van de
gemeente, waarbij de gemeente faciliteert, stimuleert en waar nodig regisseert en handhaaft.
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In lijn met het bovenstaande en op basis van de vastgestelde Jeugdwet, recente informatie en verdere
uitwerking op onderdelen is het beleidsplan voor de periode 2015 – 2019 opgesteld. De kadernota
jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’ vormt onderdeel van dit beleidsplan. Het beleidsplan 2015 2019 bevat de vastgestelde ambitie en uitgangspunten uit de kadernota jeugdhulp en een aantal
nadere besluiten voor de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel.
Het concept beleidsplan 2015 - 2019 'Kansrijk opgroeien in Lelystad' is in de periode van 9 juli tot 20
augustus 2014 voorgelegd aan betrokken partijen en de Wmo Cliëntenraad om de gelegenheid te
bieden een reactie te geven. In de bijlage is de beantwoording van de reacties opgenomen. Er
hebben17 partijen een schriftelijke reactie gegeven (inclusief advies Wmo Cliëntenraad). Uit de
reacties blijkt een positieve betrokkenheid bij de uitwerking van het nieuwe jeugdstelsel. Om de
transitie en transformatie succesvol te volbrengen is de betrokkenheid, kennis en expertise van de
organisaties en instellingen onmisbaar. Bij de nadere uitwerking maken wij daar zeker gebruik van.
De reacties zijn verwerkt in het beleidsplan of worden meegenomen bij de nadere uitwerking, waartoe
ook gesprekken met organisaties en instellingen en met de cliëntenvertegenwoordigers worden
georganiseerd . De reactie van de Wmo Cliëntenraad is een formeel advies en derhalve vindt de
beantwoording plaats in een aparte brief conform de gebruikelijke werkwijze.
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2. Samenvatting kadernota Kansrijk opgroeien in Lelystad
Hieronder volgt de samenvatting van de kadernota jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’ die is
vastgesteld door de gemeenteraad op 11 maart 2014.
Het toekomstige jeugdstelsel is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig
mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste
verantwoordelijk. Als dit niet vanzelf gaat, komt de overheid in beeld. Dan moet het jeugdstelsel snel,
goed en op maat functioneren. Omdat het huidige jeugdstelsel verschillende tekortkomingen laat zien,
is naar de mening van de regering een verandering oftewel een transformatie nodig. Daartoe wordt de
verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgedragen aan de gemeenten.
Het waarmaken van die verantwoordelijkheid vraagt om een omslag. Vraaggericht werken en niet
meer aanbodgericht, zoals nu vaak gebeurt. Mensen zullen bij een zich aandienende ondersteuningsof zorgvraag eerst de vraag moeten stellen ‘wat kan ik (en mijn directe omgeving) er zelf aan doen?’.
Ondersteuning wordt geboden op basis van het ‘Wraparound care’ model. De eigen kracht van het
gezin is het uitgangspunt en de ondersteuning is afgestemd op de behoefte van de jeugdige en het
gezin. Een plan wordt niet voor, maar samen met het gezin en het persoonlijk netwerk opgesteld en
met elkaar wordt gewerkt aan het behalen van concrete doelen. Wanneer verschillende professionals
betrokken zijn, werken zij vanuit dezelfde geïntegreerde aanpak. De langgerekte ketenbenadering
wordt omgevormd tot een cirkel rond kinderen, jongeren en opvoeders.
Met de meeste kinderen en gezinnen gaat het goed. Zij zijn zelfredzaam en hebben voldoende aan de
eigen omgeving en algemene voorzieningen voor preventie en participatie. Een deel van de gezinnen
ervaart soms een probleem in de opvoeding en heeft behoefte aan ondersteuning. In sommige
situaties is (ook) specialistische zorg nodig om een stabiele en veilige opvoedomgeving te realiseren.
Waar nodig moet de benodigde zorg juist snel voorhanden zijn als het er om gaat de veiligheid van
kinderen te waarborgen.
Het nieuwe jeugdstelsel waar we naar toe werken moet ertoe leiden dat nog meer kinderen en
gezinnen het op eigen kracht redden en dat minder specialistische jeugdhulp nodig is. Het moet
professionals uitdagen tot het benutten en versterken van de pedagogische civil society, tot
normaliseren en ontmedicaliseren. Daar waar complexe problemen om meer (specialistische)
ondersteuning vragen, moet het stelsel mogelijkheden bieden om snel en op maat zorg te leveren. De
ondersteuning is erop gericht dat samen met het gezin oplossingen worden gevonden, problemen
worden niet overgenomen door professionals, ouders blijven verantwoordelijk en houden de regie.
Daartoe willen we het jeugdstelsel laten bestaan uit 4 met elkaar verbonden segmenten:
basisvoorzieningen, de pedagogische gemeenschap, Jeugd&Gezinsteam en (zeer) gespecialiseerde
zorg.
Ambitie
Kinderen en jongeren optimale kansen bieden om gezond en veilig op te groeien.
Kinderen zo zelfstandig mogelijk deel laten nemen aan het maatschappelijk leven waarbij rekening
gehouden wordt met zijn of haar ontwikkelingsniveau.
Het optimaal ontwikkelen van de eigen kracht.
Evenals het bieden van passende ondersteuning waar nodig.
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Kaders
De ondersteuningsbehoefte van kind en gezin is leidend, in plaats van het ondersteuningsaanbod van
instellingen. Aan professionals de ruimte te geven om cliënten hulp en ondersteuning te bieden
passend bij de ondersteuningsbehoefte.
Tijdig en nabij de benodigde ondersteuning te bieden aan kind en gezin, zo zwaar als nodig, en lichter
zodra het kan. De beweging te maken naar minder gebruik van duurdere vormen van zorg en eerder
terug naar lichtere vormen van zorg.

Uitgangspunten
Basisvoorzieningen zijn het fundament en dienen krachtig te blijven vanwege hun socialiserende
functie, openbare toegankelijkheid en grote bereik, en preventieve werking.
Pedagogische gemeenschap als onderdeel van de samenleving is het domein dat versterkt moet
worden om zo de zelfredzaamheid te vergroten en het netwerk rondom jeugdigen en gezinnen te
verstevigen.
Jeugd&Gezinsteams bieden en arrangeren passende ondersteuning waar eigen kracht en
zelfredzaamheid niet voldoende zijn en bewerkstelligen door maatwerk een geringer beroep op
specialistische zorg. De Jeugd&Gezinsteams werken gebiedsgericht en vervullen een spilfunctie in het
functioneren van het hele jeugdstelsel.
(Zeer) specialistische zorg en gedwongen maatregelen worden ingezet als voorliggende
ondersteuning niet voldoende is. De aansluiting bij het Jeugd&Gezinsteam blijft behouden voor het
arrangeren van samenhangende ondersteuning en afschalen naar lichtere zorgvormen zodra
mogelijk.
Het Regionaal Transitie Plan (RTP) voor de bovenlokale samenwerking te hanteren als onderdeel van
het nieuwe Lelystadse jeugdstelsel, waarbij lokale kaders en ambities het uitgangspunt zijn en waarbij
in de uitwerking de lokale politieke controle gewaarborgd is.

Financiering
De middelen voor het sociaal deelfonds (ondersteuning, jeugd en werk) kunnen ontschot worden
ingezet maar worden in de periode 2015 t/m 2018 zichtbaar opgenomen in de P&C cyclus.
Het aantal open-eindregelingen zoveel mogelijk te beperken waarbij op het moment dat de veiligheid
van het kind in het geding is, hulp altijd geboden moet worden.
Ter verevening van de uitgaven voor de Jeugdzorg en Wmo bij de eerstvolgende begrotingscyclus
een voorstel tegemoet te zien voor het instellen van een “budget materieel evenwicht”.
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Richtinggevende uitspraken
Basis op orde: de basisvoorzieningen worden sterk gehouden door toekenning van subsidies.
Gebiedsgericht: zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin in de buurt met Jeugd&Gezinsteams.
Stedelijk: centrale aansturing van het functioneren van het jeugdstelsel op goede kwaliteit en
voldoende capaciteit in de onderscheiden gebieden.
Bovenlokale samenwerking met de zes Flevolandse gemeenten in de organisatie van een deel van
het specialistische aanbod waar nodig, geënt op het lokale beleid.
De nieuwe Jeugdwet stelt ten aanzien van het persoonsgebonden budget een aantal beperkende
voorwaarden. Doelmatige inzet van het persoonsgebonden budget blijft een waardevolle mogelijkheid
om passende zorg te bieden. Wanneer professionals en cliënt inschatten dat de inzet van een
persoonsgebonden budget het meest efficiënte en effectieve middel is voor de ondersteuning zal dit in
principe worden toegekend.
De Jeugd&Gezinsteams worden aangestuurd door een actor die verantwoordelijk is voor de realisatie
van de nieuwe werkwijze en de inzet van het maatwerkbudget. In de aanloopfase wordt de functie van
actor ondergebracht bij de gemeente.
Bij een incident zijn wij bereid te leren van wat er is gebeurd en de ruimte die we nu in dit stelsel willen
bieden aan professionals zoveel mogelijk in stand te houden.
In 2014 vindt monitoring plaats van de 0-situatie betreffende: vraag, gebruik, kosten en kwaliteit van
de Jeugdhulp.
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3. Actuele cijfers
Zo langzamerhand vormen we ons een steeds completer beeld van de aantallen in de verschillende
hulpvormen. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de Vektisdata die we in juni/juli 2014 van het Rijk
hebben ontvangen (met gegevens uit 2012/2013). De Vektis cijfers geven ons zicht op gebruik aan
AWBZ zorg en JGGZ zorg. Voor gegevens over de huidige provinciale jeugdzorg is gebruik gemaakt
van het jaarbericht van Bureau Jeugdzorg. We hebben voor onderstaande gegevens dus de meest
recente informatie gebruikt. Bovendien hebben we gekozen de cijfers weer te geven aan de hand van
de verschillende vormen van zorg, omdat straks ook langs deze weg de inkoop zal plaatsvinden. Dat
maakt dat de hier genoemde aantallen niet te vergelijken zijn met de aantallen uit de inspraak nota.

3.1. Gegevens AWBZ-zorg
AWBZ-zorg kan zowel in natura (ZIN- zorg in natura) als via een persoonsgebonden budget (PGB)
geleverd worden. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de totale omvang van de geleverde AWBZ zorg
voor de verschillende gemeenten in Flevoland. Tabel 3.2 laat het aantal ABWZ cliënten specifiek voor
Lelystad zien.
Tabel 3.1. Aantal cliënten die via Zorg in Natura (ZIN 2013) of PGB (2012) gebruik maken van de verschillende
vormen van AWBZ zorg

Gemeente

Aantal inwoners <18
jaar, 1 januari 2012
(bron: CBS)

Aantal cliënten AWBZ*
PGB

ZIN

Almere

48.544

924

718

Dronten

9.580

601

204

Lelystad

17.520

995

318

Noordoostpolder

11.437

764

128

6.806

276

78

Urk
Zeewolde

5.961

414

38

Flevoland

99.848

3.974

1.484

*De aantallen kunnen niet bij elkaar opgeteld wordt, mensen kunnen van verschillende vormen van AWBZ aanbod tegelijk
gebruik maken.

Als we bovenstaande aantallen PGB en ZIN voor Lelystad zouden optellen, zouden in totaal 1.313
Lelystadse kinderen een AWBZ indicatie hebben. Dit zijn geen unieke cliënten, mensen kunnen
tegelijkertijd van meerdere vormen van zorg gebruik maken. Het aantal unieke Lelystadse cliënten dat
gebruik maakt van AWBZ met een PGB is 497 en met ZIN is 200. Kijkend naar de verdeling van
cliënten over de verschillende zorgvormen, gaat het om het volgende beeld:
Tabel 3.2 Aantal Lelystadse cliënten met AWBZ-zorg naar zorgvorm
Aantal cliënten Lelystad
Zorgvorm AWBZ
PGB
24-uurs verblijf
Dagbesteding/dagbehandeling
Ambulant thuis
Totaal *
Totaal unieke cliënten

ZIN

Totaal

3
545
447
995

40
118
160
318

497

200

43
663
607
1.313

% verdeling
3,3 %
50,5 %
46,2 %
100 %

*Per zorgvorm gaat het om unieke cliënten. Mensen kunnen echter van verschillende vormen van AWBZ zorg tegelijk gebruik
maken, als de aantallen opgeteld worden zitten daar dubbelingen in.
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Hieronder de verdeling van het budget over de verschillende vormen van ondersteuning, waarbij
zichtbaar wordt dat de meeste kosten gaan naar de ambulante ondersteuning thuis.
Figuur 3.1 Verdeling van budget AWBZ over de verschillende vormen van ondersteuning

Verdeling Budget AWBZ

24-uurs zorg
dagebsteding/behandeling
ambulant thuis

3.2.

Gegevens Jeugd GGZ-zorg

In totaal is de inschatting dat 1.206 unieke cliënten gebruik maken van de GGZ. Hieronder in tabel 3.3
het overzicht van het gebruik van de JGGZ binnen Flevoland.
Tabel 3.3. Inschatting aantal cliënten die gebruik maken van de J-GGZ (2012)

Gemeente

Almere

Aantal
inwoners
<18 jaar
1-1-2012
(bron: CBS)
48.544

990

357

29

2.635

2.985

Gemiddeld
aantal cliënten
per 100
inwoners
<18 jaar
6,1

Aantal cliënten JGGZ
generalistisch

dyslexie

verslaving

specialistisch

TOTAAL
JGGZ*

Dronten

9.580

131

113

18

516

620

6,5

Lelystad

17.520

155

142

5

1.064

1.206

6,9

Noordoostpolder

11.437

92

95

2

557

650

5,7

Urk

6.806

88

26

-

169

196

2,9

Zeewolde

5.961

119

97

-

309

400

6,7

Flevoland

99.848

1.575

830

54

5.250

8.284

8,3

* In deze totaal gaat het om unieke clienten. Omdat cliënten van verschillende vormen van JGGZ aanbod tegelijk gebruik
kunnen maken, levert het optellen van de aantallen van de verschillende zorgvormen een ander (hoger) totaal op.

In figuur 3.2 is te zien hoe het budget over de verschillende vormen van JGGZ aanbod is verdeeld.
Daarbij wordt zichtbaar dat in verhouding tot de andere vormen van ondersteuning het meerendeel
van het JGGZ budget opgaat aan specialistische vormen van ondersteuning.
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Figuur 3.2 Verdeling van budget GGZ jeugd over de verschillende vormen van ondersteuning

GGZ Jeugd
generalistisch
dyslexie
verslaving
specialistisch

3.3 Informatie provinciaal gefinancierde zorg
Cijfers over de op dit moment door de provincie gefinancieerde vormen van zorg, zijn niet
meegenomen in de Vektis cijfers. Hieronder de cijfers op basis van het jaarbericht van Bureau
Jeugdzorg uit 2012.
Tabel 3.4 Aantal unieke jeugdigen dat in 2011 gebruik maakt van jeugdzorg en/of AWBZ-zorg in Flevoland (bron:
Bureau Jeugdzorg, 2012)
Jeugdzorg
Gemiddeld
Aantal inwoners
aantal cliënten
<18 jaar, 1
Gemeente
per 100
alleen
jeugdzorg
Totaal
januari 2012
inwoners<18
jeugdzorg
en
AWBZ
jeugdzorg
(bron: CBS)
jaar
Almere

48.544

824

216

1.040

2,14

Dronten

9.580

124

72

196

2,05

Lelystad

17.520

435

160

595

3,40

Noordoostpolder

11.437

141

81

222

1,94

Urk

6.806

56

7

63

0,93

Zeewolde

5.961

61

28

89

1,49

Flevoland

99.848

1641

564

2205

2,21

Lelystad kende in 2011 in totaal 595 kinderen in de jeugdzorg.
Tabel 3.5. Aantal personen dat gebruikt maakt van jeugdregelingen in 2011, per gemeente (bron:
Stapelingsmonitor CBS, 2014)
Onder
toezicht
stelling

voogdij

Jeugd
reclassering

Ambulant

Dagbehandeling

Residentieel

pleegzorg

Almere

550

95

355

965

85

220

255

Dronten

120

30

30

195

25

10

60

Lelystad

275

60

140

495

45

55

165

NOP

105

30

30

235

20

25

80

Urk

80

40

10

120

-

10

100

Zeewolde

55

10

15

100

15

25

25

1.185

265

580

2.110

190

345

685

Flevoland

9

In figuur 3.3 is te zien hoe voor Lelystad het budget is verdeel over de verschillende vormen van
aanbod. De vier grootste/duurste vormen zijn de jeugdbescherming, pleegzorg, residentiële zorg en
ambulante jeugdhulp.
Figuur 3.3 Verdeling van budget vooraanbod wat nu nog door de provincie wordt gefinancieerd (excl de
Toegangketen) over de verschillende vormen van ondersteuning

Aanbod provinciaal gefinancierd

AMK
jeugdbescherming
jeugdreclassering
dagbehandeling
pleegzorg
residentieel
jeugdzorg plus
crisiopvang
ambulante jeugdhulp
overig

3.4 Overzicht verdeling totaal
Kijkend naar het totaal budget wat vanuit de Vektiscijfers wordt meegenomen ontstaat (globaal) het
volgende beeld over de verdeling van het budget naar de verschillende vormen van hulp die naar ons
als gemeente toe komen.
Figuur 3.6: Verdeling budget over de verschillende hulpvormen (een indicatie)

Verdeling totaal budet
AWBZ ZIN
AWBZ PGB
JGGZ
Provinciaal gefinancieerde zorg
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4. Zorgcontinuïteit
Het is belangrijk dat in de overgangsperiode de hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders is
geborgd. Uitgangspunt is dat gemeenten vanaf de inwerkingtreding van deze wet verantwoordelijk zijn
voor alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op jeugdhulp. Daarbij is voorzien in een
overgangsjaar waarbij indicatiebesluiten nog (maximaal) een jaar blijven gelden, met uitzondering van
de pleegzorg, daar blijft de lopende indicatie langer van kracht.
Langs drie lijnen wordt in de wet een zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel geborgd:
1. Continuïteit van zorg voor de cliënt
Hierover is vastgelegd dat gemeenten gedurende het eerste jaar de zorg voor de bestaande
cliënten blijven afnemen van de bestaande aanbieders waar die betreffende cliënten dan de zorg
ontvangen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Onder bestaande cliënten wordt in dit verband
verstaan de cliënten die op de overgangsdatum in zorg zitten en op de cliënten die op de
overgangsdatum een indicatiebesluit hebben maar nog niet in zorg zitten.
2. Duidelijkheid voor aanbieders van jeugdhulp
Ook nadat er door gemeenten duidelijkheid is geboden over bovenlokale inkoop, de positie van
zorgverzekeraars en de toekomstige inkoopbehoefte zullen er instellingen zijn die onvoldoende
zekerheid hebben over hun budget na inwerkingtreding van de wet. Voor deze aanbieders van
jeugdhulp is het van belang dat er door de gemeente wordt aangegeven hoe de continuïteit van
zorg, de continuïteit van infrastructuur en de beperking van frictiekosten wordt gerealiseerd.
3. Behoud en overdracht van inkoopkennis
Bestaande inkoopkennis mag niet verloren gaan en moet worden overgedragen aan gemeenten.
Het is daarom belangrijk dat gemeenten hierover afspraken maken met provincies of
zorgverzekeraars.
Behouden van het landelijk beschikbare specialistische aanbod
De VNG heeft met aanbieders van specialistische functies voor jeugdzorg landelijke inkoopafspraken
gemaakt zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld
in een Landelijk Transitiearrangement (LTA) dat in eerste instantie voor 3 jaar geldt. Onderdeel
daarvan is dat wij ook verplicht zijn 3,76% van ons budget hiervoor beschikbaar te stellen. Instellingen
die in dit arrangement zitten zijn bijvoorbeeld het Moeder&Kindhuis van Intermetzo (tienermoeders),
het Dr. Leo Kannerhuis (autisme), Fier Fryslan (eergelateerd geweld) en Altrecht GGZ
(eetstoornissen).
Behouden van bovenregionaal specialistisch aanbod
Naast het aanbod dat via het LTA is geregeld, is er ook specifiek aanbod dat bovenregionaal
georganiseerd wordt. Te denken aan de jeugdklinieken voor verslavingszorg en specifiek aanbod voor
lichtverstandelijk gehandicapten (LVG 4 en 5). In de regio Flevoland is met het Regionaal
Transitieplan afgesproken dat de regio zelf niet inkoopt bij bovenregionale aanbieders. Indien nodig,
regelen de regionale aanbieders de hulp via onderaannemerschap met de aanbieders die de
regionale zorg bieden, binnen het hen toegewezen budget. De afspraken vormen de grondslag voor
het Regionaal Beleidsplan Op naar 2015!
Behouden regionaal aanbod
Op basis van het overgangsrecht in de wet wordt voor 2015 regionaal ook het uitgangspunt
gehanteerd, dat cliënten in zorg op de overgangsdatum, en/of cliënten met een aanspraak op zorg,
hun traject mogen afmaken bij dezelfde aanbieder, of hun aanspraak mogen verzilveren. Hiermee
worden waar mogelijk frictiekosten voorkomen. Dat betekent in 2015 zoveel mogelijk continueren van
bestaande ondersteuningsvormen en samenwerken met de huidige aanbieders, gezamenlijk
optrekkend en daar waar mogelijk te vernieuwen, te transformeren met de vertrekpunten in het vizier.
Voor het jaar 2015 is wel een taakstelling geformuleerd om 10% te korten. Dit wordt verder uitwerkt bij
het hoofdstuk financiën.
11

Behouden lokaal aanbod
Lokaal wordt voor 2015 ook zoveel mogelijk met bestaande aanbieders en hulpverleners gewerkt, om
continuïteit voor cliënten in zorg te kunnen bieden en ook om frictiekosten te voorkomen. Huidige
PGB-houders onder de nieuwe Jeugdwet houden hun recht uit de lopende indicatie tot uiterlijk
1 januari 2016 met zorgcontinuïteit bij de huidige aanbieder. In 2015 wordt met PGB houders een
gesprek gevoerd dat (indien aan de orde) resulteert in een nieuwe beschikking op uiterlijk 1 januari
2016. Tot die tijd willen wij voor deze groep het PGB zoveel mogelijk handhaven op het huidige
niveau. We gebruiken 2015 om op basis van individuele gesprekken beter zicht te krijgen op het
structureel benodigde aanbod zorg in natura om voor 2016 en verder te contracteren.

Beslispunten voor de raad:



Om zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan cliënten wordt in ieder geval in 2015 zoveel mogelijk
aangesloten bij bestaand aanbod en bestaande aanbieders.
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5. Basis op orde
Basisvoorzieningen dragen bij aan een stimulerende, veilige en gezonde omgeving voor alle
jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar. In de basisvoorzieningen werken professionals en vrijwel alle
ouders en kinderen komen er of maken er gebruik van. In de afgelopen jaren hebben Lelystadse
instellingen geïnvesteerd in samenwerking. Dit heeft zich ontwikkeld tot een netwerk waarin
professionals uit onderwijs, voorschool, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, welzijn en
jeugdzorg elkaar weten te vinden. Dit netwerk werkt onder de naam Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) voor alle jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar.
Uit de kadernota:
Eerste segment: Basisvoorzieningen
Bevorderen dat de basisvoorzieningen wezenlijk bijdragen aan normaliseren en ontmedicaliseren
vanuit de reguliere werkzaamheden. Er vindt doorontwikkeling plaats van de CJG samenwerking tot
een nieuw Lelystads jeugdstelsel. Met de huisartsen zijn afspraken over de wijze waarop zij met het
jeugdstelsel verbonden zijn. Professionals in de basisvoorzieningen benutten als vanzelfsprekend hun
deskundigheid en expertise om samen met kinderen en gezinnen en hun omgeving tot resultaten te
komen die inzet van zwaardere ondersteuning voorkomen.
Hoe ziet het huidige aanbod in de basis eruit (gefinancierd door de gemeente). Om daar een globaal
beeld van te krijgen gebruiken we de opsomming uit de notitie ‘samenhang passend onderwijs en
jeugdzorg’. De daargenoemde opsomming is gebaseerd op de ‘doorlichting’ en zal geactualiseerd
moeten worden maar geeft toch een beeld.
Kijkend naar de doorlichting van programma 1 Iedereen doet mee is prestatieveld 2: “preventieve
voorzieningen voor problemen met opgroeien en problemen met opvoeden” het onderdeel dat in
relatie tot de samenhang tussen decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs relevant is.
Samengevat bestaat het aanbod uit vroege interventies voor jeugd en gezin thuis (opvoedings- en
gezinsondersteuning, gezinscoaching), op school (CJG-consulent, schoolmaatschappelijk
werk/jeugdpreventiewerk) en in de buurt (jongerencoaches) en jeugdgezondheidszorg voor alle
jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Het aanbod preventieve zorg voor jeugd als essentiële voorliggende
voorziening op de jeugdzorg zien wij als een belangrijke basis voor het vormgeven van de
decentralisatie jeugdzorg, met behoud van kwaliteit en houdbaar voor de toekomst. In totaal gaat het
daarbij om een budget van circa € 4 miljoen.
Kijkend naar de doorlichting van programma 2 Op weg met talent zijn twee onderdelen in relatie tot de
samenhang tussen decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs relevant: ‘3. Passend onderwijs’
en ‘4. Voorkomen van voortijdig schooluitval’ zijn primair betrokken. Kijkend naar extra aanbod naast
het reguliere in het kader van talentontwikkeling zijn ook onderdelen uit ‘1. Voor en Vroegschoolse
Educatie’ en ‘2. Brede School’ relevant. Passend onderwijs kan ook een rol spelen op de onderwijs
huisvesting, maar onderwijshuisvesting op zich heeft niets met passend onderwijs te maken en wordt
daarom hierbij buiten beschouwing gelaten. In totaal gaat het daarbij om een budget van circa € 5
miljoen.
Bovenstaande geeft een beeld van hoe wij nu als gemeente bijdragen aan de basis. Dat is uiteraard
naast talloze basisvoorzieningen die niet door de gemeente zijn gefinancierd, zoals de huisarts en het
onderwijs. Met de vaststelling van kadernota jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’ zijn de
contouren geschetst van het nieuwe jeugdstelsel. Vanwege de nieuwe taak, de verantwoordelijkheid
voor de jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering, is prioriteit gegeven aan de focus om
‘klaar’ te zijn voor deze nieuwe taken. Inmiddels zijn de samenstelling en functies van het
Jeugd&Gezinsteam, dat fungeert als hart van het nieuwe jeugdstelsel, verder uitgewerkt. De
uitwerking is nog niet afgerond en met de ervaringen in de praktijk zal het Jeugd&Gezinsteam zich
nog verder moeten ontwikkelen. Toch is al duidelijker geworden hoe het Jeugd&Gezinsteam zich
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verhoudt tot de samenwerking CJG in de basis. Dit maakt het mogelijk dat voor de samenwerking in
de basis (nu nog onder de noemer CJG) zich concentreert op het doorontwikkelen van de
samenwerking in de basis voor de preventieve ondersteuning.
Richting van de doorontwikkeling:
- Sterke visie op positieve ontwikkeling jeugd en een kindvriendelijke stad
- Nadrukkelijker een gebiedsgerichte benadering, CJG in de wijk als onderdeel van de wijk
- Aansluiting en verbinding met de sociale wijkteams per 2015 (en verdere integratie daarna op
basis van mogelijkheden en ervaringen uit de praktijk)
Waarom is dat nodig?
- Versterken eigen kracht en sociale omgeving
- Dichtbij de omgeving van kind en gezin/ Wraparound Care
- Samenhang tussen voorzieningen in de wijk
- Versterken en benutten pedagogische gemeenschap
- Professionals kennen de wijk en elkaar
- Gezin en omgeving in beeld (signalen komen bij elkaar)
- Herkenbare toegang
Om het bovenstaande vorm te geven is meer nodig dan de doorontwikkeling van de samenwerking en
werkwijze van de basisvoorzieningen. Daarom is in de kadernota jeugdhulp opgenomen dat wij
werken aan een sterke pedagogische gemeenschap of pedagogische civil society in onze gemeente,
de buurten en wijken die de krachtbron vormt voor het jeugdstelsel.
Uit de kadernota:
Tweede segment: Pedagogische gemeenschap
Versterken van de pedagogische gemeenschap. Professionals erkennen en herkennen de eigen
kracht van ouders, stimuleren de betrokkenheid van de omgeving bij kinderen en gezinnen,
onderkennen de inzet en expertise van de omgeving en betrokken vrijwilligers en benutten deze
optimaal. Daarbij worden de digitale ontwikkelingen ten volle aangegrepen.
In een sterke pedagogische gemeenschap is een grotere zelfredzaamheid mogelijk en zijn er stevige
netwerken te realiseren rond de jeugdigen en gezinnen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
wordt onder de ‘pedagogische civil society’ verstaan: ‘gemeenschappelijke activiteiten van burgers
rondom het grootbrengen van kinderen’. In een ‘goed functionerende pedagogische civil society’, zo
stelt het NJi, ‘bestaat er bij burgers de bereidheid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke
domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen.’ Micha de
Winter omschrijft het als ‘dat deel van de samenleving waar burgers (kinderen, jongeren, ouders en
andere volwassenen) in vrijwillige verbanden verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch
klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is, in samenwerking met of juist als tegenkracht tot
overheden (gemeenten, de jeugdsector, het welzijnswerk), bedrijven en andere civil society
organisaties (bijvoorbeeld sportverenigingen)’.
Vanuit het belang van de omgeving van het kind en gezin voor gezond en veilig opgroeien willen wij
de mogelijkheid onderzoeken om dit in een breder perspectief van een kindvriendelijke stad te
plaatsen en op zoek gaan naar inspirerende voorbeelden.
Om de bredere opgave van de gehele transformatie tot minder medicaliseren en minder inzet van
zware zorg te laten slagen, is gerichte aandacht voor de ontwikkeling van de basis nodig. De basis
moet zijn toegerust om de verschuiving naar lichtere zorg adequaat in te vullen en daadwerkelijk de
druk van het beroep op zorg te verminderen en eigen kracht optimaal te ontwikkelen. Het proces
waarbij de basis meer opvangt moet worden gefaciliteerd. Op dit moment ontbreekt de financiële
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ruimte om op voorhand middelen in te zetten voor de verdere toerusting van het voorveld en de
versterking van de pedagogische gemeenschap. In de komende jaren zou die ruimte wel kunnen
ontstaan doordat in de jeugdhulp ombouw plaatsvindt van zware naar lichte zorg en beperking van het
beroep op zwaardere zorg.
Beslispunten voor de raad:
- Het versterken van de basis uitwerken in een aparte beleidsnota in 2015
- Daarin de visie te verwoorden op de positieve ontwikkeling van jeugd en een kindvriendelijke stad
- Uitspreken dat voor het versterken van de basis voorstellen kunnen worden gedaan als de
budgetruimte die wordt gecreëerd met de ombouw van zware naar lichte zorg en beperking van
het beroep op zorg dit mogelijk maakt.
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6. Jeugd & Gezinsteams
Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet als verwacht en kan de omgeving van het kind
(familie, buurt, school en andere basisvoorzieningen) niet voldoende steun bieden of bijdragen aan
een oplossing. Met het nieuwe jeugdstelsel willen we dat waar hulp nodig is, deze dicht bij het gezin
wordt georganiseerd, vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. Essentieel hierbij is de
gebiedsgerichte inrichting van de teams, waarbij hulpverleners uitgaan van de eigen kracht van het
gezin (en deze optimaal ontwikkelen), en dat professionals intensief met elkaar samen werken om
optimaal maatwerk te kunnen bieden waar het gezin ondersteuning nodig heeft. Hieronder de verdere
uitwerking van de jeugd en gezinsteams (J&Gteams).
Uit de kadernota:
Voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met complexere problematiek vormen we
Jeugd&Gezinsteams. Deze ontwikkelen zich tot zelfsturende teams die beschikken over diverse
expertise, bestaan uit generalistische werkers en bewerkstelligen door het arrangeren van
ondersteuning op maat dat een geringer beroep op dure specialistische zorg nodig is. De
Jeugd&Gezinsteams werken gebiedsgericht. Het concept van de Jeugd&Gezinsteams wordt
uitgewerkt.
De hulpverleners van het Jeugd&Gezinsteam gaan aan de slag als er signalen zijn van complexere
problemen op meerdere leefgebieden of problemen bij meerdere gezinsleden. Samen met het gezin
bepalen zij wat de ondersteuningsbehoefte is. Zij bieden de hulp in het gezin, passend en nabij. Er is
één aanspreekpunt voor het gezin: één gezin, één plan, één regisseur. Zij regelen dat zwaardere of
juist lichtere hulp wordt ingezet op het juiste moment. De professionals in het Jeugd&Gezinsteam
krijgen hiervoor de ruimte en de bevoegdheden. Zónder dat daarvoor ingewikkelde administratieve
procedures nodig zijn.

6.1. Samenstelling Jeugd&Gezinsteam
Waar de eerdere schotten tussen financieringsstromen een onnatuurlijke scheiding brachten tussen
de vormen van ondersteuning met een verschillende intensiteit of zwaarte, is het nu zaak deze op
elkaar te laten aansluiten. Per instelling is de ondersteuning die zij bieden aan gezinnen in kaart
gebracht. Gezamenlijk is vastgesteld welke vorm van ondersteuning ondergebracht wordt in het
J&Gteam. Daarmee wordt ook duidelijk welke ondersteuning te zwaar of specialistisch is voor het
J&Gteam en dus apart wordt geregeld (zoals de GGZ diagnostiek), en welke te licht is, en vanuit de
basis zal worden geboden (zoals het aanbod van Welzijn Lelystad). Het gaat daarbij om de volgende
functies die in het J&Gteam een plek zullen krijgen:
Vanuit de huidige tweedelijns zorg (dus zorg op basis van een jeugdzorg/awbz indicatie):
 Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT): nu aanbod van tweedelijns jeugdzorg instellingen Triade,
Vitree en Intermetzo. Bieden volgens een specifieke methodiek ondersteuning aan gezinnen met
complexe problematiek. Huidige omvang circa 20 fte (dat is IPT en IOG samen, zie hieronder voor
omschrijving IOG).
 Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG): specifieke vorm van IPT aan gezinnen
(Triade en Vitree). De hulpverlening van IOG vindt bij het gezin thuis plaats en richt zich op de
volle breedte van de problematiek. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, de hulpverlener
bezoekt het gezin twee keer per week maximaal anderhalf uur.
 Thuisbegeleiders. Opvoedondersteuning die nu op basis van AWBZ indicatie op de ouders, of
jeugdzorg indicatie op het kind vanuit Icare Verpleging en Verzorging wordt geboden. Ongeveer 5
fte.
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Gedragswetenschappers. Bieden begeleiding van de medewerkers op kwaliteit van de
ondersteuning. Ongeveer 2 fte.
Toegangsmedewerkers Bureau Jeugdzorg. Medewerkers van BJZ die voorheen de indicatie voor
de AWBZ/jeugdzorg deden zullen deze rol ook in het J&Gteam vervullen. Ongeveer 4 fte.
Ambulante begeleiding vanuit Kwintes/Indigo. Ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen
met kinderen met psychische problemen. Ongeveer 3 fte.

Vanuit het huidige preventieve jeugdbeleid (dus reeds door ons gefinancierd):
 Gezinscoaches: aanbod vanuit MDF om opvoedingsondersteuning te bieden in gezinnen. De
gezinscoach begeleidt ouders van kinderen en jongeren tussen de 0-23 jaar die risico-gedrag of
ander problematisch gedrag vertonen. Praktische hulp, ook buiten de opvoedingsproblematiek,
speelt een belangrijke rol om het vertrouwen te winnen en om het gezin daadwerkelijk bij te staan.
Ongeveer 2 fte.
 Expertise vanuit de verslavingszorg, zoals de geïndiceerde preventiewerker vanuit Tactus.
Gekeken moet nog worden op welke manier dit in de J&Gteams ingebracht kan worden.
 Zorgcoördinatie plus: specifieke verpleegkundige die gezinnen met complexe problematiek
ondersteund vanuit Icare en GGD. Ongeveer 2 fte.
 Voorzorg Verpleegkundige. Specifiek aanbod gericht op kwetsbare moeders die zwanger zijn
(bijvoorbeeld tienermoeders). Ongeveer 1 fte.
 Jeugdartsen: hebben een medische bevoegdheid om door te verwijzen vanuit Icare en GGD.
Ongeveer 4 fte.
Deze functies zullen de ‘kern’ vormen van het J&Gteam. De exacte omvang van de inzet moet nog
worden bepaald. Dit gebeurt in overleg met de instellingen, die hier ook een financiële vertaalslag van
zullen maken. Ook niet alle functies zijn hierbij benoemd, ook daarover vindt op dit moment nog
overleg plaats. De professionals uit diverse organisaties, met verschillende deskundigheden, vormen
met elkaar een multidisciplinair team die samen verantwoordelijk zijn om ondersteuning op maat te
arrangeren. Niet meer ‘op- en afschalen’, maar slim samenwerken en daardoor optimaal flexibel de
ondersteuning aan gezinnen bieden: licht of zwaar, kort of lang. De medewerkers bepalen zelf (met
elkaar) de werkwijze en werkverdeling (binnen de kaders van de wet uiteraard).
Werken in een netwerk
Het J&Gteam wordt gevormd door professionals die verschillende vormen van ambulante
ondersteuning bieden aan gezinnen. Niet alle mogelijke ondersteuning wordt door het J&Gteam
geboden. Er is ‘hoger in de piramide’ meer specialistische hulp, als ook hulp in het gedwongen kader.
En juist ‘lager in de piramide’ wordt er kortdurende ondersteuning geboden vanuit de
basisvoorzieningen en diverse activiteiten gericht op welzijn en talentontwikkeling. Bovendien
organiseert het J&Gteam de verbinding met vormen van jeugdhulp die niet in, maar naast en rondom
de ondersteuning door het team wordt geboden. Dat geldt voor vormen van dagbesteding en voor de
verbinding van de generalistische basis GGZ in het lokale jeugdstelsel.
Het op orde brengen van een adequaat aanbod voor de gehele groep kinderen die ondersteuning
nodig heeft vormt een aandachtspunt bij de concrete uitwerking van dit beleidsplan. Daarbij zal ook
het onderwerp vervoer een plek krijgen.
In Lelystad kiezen we er voor de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de gezinnen zelf te bieden. De
samenwerking vanuit het huidige CJG is er dan ook op gericht dat signalen vanaf de leidster/
leerkracht/mentor indien nodig logisch zijn weg vinden naar de hulpverleners. Niet door ouders en kind
steeds door te verwijzen, maar juist door hulpverleners te vragen aan te schuiven bij gesprekken die al
logisch plaatsvinden met ouders/kind, bijvoorbeeld op school. Vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ),
het schoolmaatschappelijk werk (MDF) en het jeugd preventiewerk (Welzijn Lelystad) wordt straks
intensief samengewerkt met de mensen uit de J&Gteams. De huidige samenwerking vanuit het CJG
zal dan ook nog verder gebiedsgericht worden ingezet, zodat de onderlinge relaties vanuit de basis
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met het J&Gteam kunnen worden versterkt. Dat kan ook betekenen dat vanuit het J&Gteam specifiek
aanbod wordt ontwikkeld op scholen (vergelijkbaar met Sterk in de Klas) om zo vraagstukken in de
wijk effectiever aan te kunnen pakken. Daarmee ziet de samenwerking in de wijk er als volgt uit:

De basisvoorzieningen bieden ook een diversiteit aan aanbod die soms voldoende is voor
kinderen/gezinnen, en soms versterkend kunnen werken naast het traject dat vanuit het J&Gteam zal
worden ingezet. Te denken valt aan diverse activiteiten vanuit welzijn of opvoedingsondersteuning
vanuit de jeugdgezondheidszorg, of het werk van de wijkagenten. Ook bijvoorbeeld
schuldhulpverlening wordt vanuit de basis geboden om te zorgen dat ouders (en ook jongeren) hun
financiën op orde krijgen. Van het J&Gteam wordt verwacht dat zij dit aanbod kennen, en er indien
nodig gebruik van maken naast de ondersteuning die zij zelf bieden. Ook kan als de balans in een
gezin is hersteld vanuit de basis af en toe contact gezocht worden om te kijken of het goed blijft gaan,
en waar nodig nog wat lichte ondersteuning te bieden. Dit kan bijvoorbeeld vanuit MEE IJsseloevers
(bij licht verstandelijk beperkte problematiek), of vanuit MDF (algemeen) of door Welzijn Lelystad
(jeugdwelzijnswerk) worden geboden.
Voorts krijgt het J&Gteam te maken met situaties waarin kinderen niet in een natuurlijke woon- en
leefomgeving zijn, omdat hun ouders gebruik moeten maken van de maatschappelijke
opvangvoorzieningen. De samenwerking van het J&Gteam met de organisaties voor maatschappelijke
opvang en het AMHK Veilig Thuis moet tot stand worden gebracht. Dat is noodzakelijk om de
ondersteuning van deze kinderen te kunnen bieden vanuit het principe één gezin, één plan, één
regisseur.
Tenslotte zijn vanuit de basis ook vrijwilligers beschikbaar die lichte of praktische vormen van
ondersteuning kunnen bieden. In de wijk zal dit een meer centrale plek innemen, zodat dit onderdeel
kan uit maken van de passende ondersteuning aan kind en gezin. Zo kan wellicht zonder tussenkomst
van het J&Gteam het kind/gezin vanuit de basis nader worden ondersteund. In andere gevallen
kunnen vrijwilligers in samenhang met het J&Gteam worden ingezet (onder regie van het J&Gteam).
Anderzijds dient het J&Gteam vanuit de contacten met het gezin alert te zijn op de belasting van de
mantelzorgers. De gemeente Lelystad voert dan ook een actief beleid dat is vastgelegd in de Nota
informele zorg Lelystad 2013-2016 ‘Doorontwikkeling van het mantelzorg- en vrijwilligerszorgbeleid’.
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De medewerkers van het J&Gteam zullen worden geschoold op deze nieuwe manier van
samenwerken, met elkaar en met anderen. Ook op het nog intensiever uitgaan van de ‘eigen kracht’
van kind en gezin zullen de medewerkers geschoold worden.
Verbinding met de huisarts
De huisarts is van oudsher een laagdrempelige ingang voor gezinnen, ouders of jeugdigen met
vragen of problemen en vervult dus een belangrijke rol als basisvoorziening. Bij kleine problemen kan
de huisarts doorverwijzen naar het CJG. Bij meer complexe problemen kan de huisarts verwijzen naar
het Jeugd&Gezinsteam voor specialistische hulp en een integrale aanpak op meerdere leefgebieden.
Een dergelijke aanpak is belangrijk bij het voorkomen van erger en het inzetten van de lichtst
mogelijke effectieve ondersteuning. Onder de nieuwe Jeugdwet is de huisarts de verwijzer naar
gespecialiseerde hulp. Om tot het juiste integrale arrangement van ondersteuning te komen is
verbinding van de huisarts met het J&G-team noodzakelijk. Om deze verbinding tot stand te brengen
zijn gesprekken gevoerd met de huisartsen, over de voorwaarden waaronder zij optimaal invulling
kunnen geven aan hun rol en zij vertrouwen kunnen hebben in de werking van het nieuwe
jeugdstelsel, in het bijzonder het Jeugd&Gezinsteam. Daarbij zien de huisartsen belangrijke kansen in
de aansluiting van het J&Gteam bij het multidisciplinair overleg dat de huisartsenpraktijken houden
(ook Home teams genoemd) met bijvoorbeeld eerstelijns psychologen, wijkverpleegkundigen,
maatschappelijk werk. Tevens zien de huisartsen kansen in een specifieke rol voor de jeugdarts ten
aanzien van de ‘scharnierconsulten’, het samenbrengen van de ontwikkeling/problematiek van het
kind en omgevingsinformatie gezin. Over de concrete invulling hiervan vinden op dit moment nog
gesprekken plaats.
Familiegroepsplan
Ingevolge de Jeugdwet heeft het gezin het recht om samen met de sociale omgeving van de jeugdige,
zelf een hulpverleningsplan of plan van aanpak op te stellen, voordat professionals dit voor hen of met
hen doen: het familiegroepsplan. Als een familiegroepsplan is gemaakt komt dat volgens de Jeugdwet
in de plaats komt van een hulpverleningsplan. Dat betekent dat het J&Gteam de gelegenheid biedt
aan gezinnen om het familiegroepsplan op te stellen en de ondersteuning op basis daarvan verleent.
De vereiste werkwijze vormt onderdeel van de ontwikkeling van de J&Gteams en is als zodanig
opgenomen in de uitwerkingssporen.
Aantal teams
Gedacht wordt aan vier teams (de vier stadsdelen) en een slimme samenwerking rond de scholen
voor voortgezet en speciaal onderwijs, en voor het middelbaar beroepsonderwijs.

6.2. Juridische vorm voor de J&Gteams
Met betrekking tot de juridische vorm is gekeken naar de vereisten vanuit de wet als ook vanuit de
manier waarop we als gemeente willen kunnen sturen. Voor de sturing door de gemeente zijn de
volgende zaken relevant:
 De gemeente wil niet betrokken zijn in de uitvoering, maar de regie voeren op afstand. Dat
betekent beleidsmatige en financiële sturing op hoofdlijnen (kaders), waarbij de uitvoering zo veel
mogelijk door derden plaatsvindt.
 Gezien het belang en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, wil de gemeente wel de
kaders goed kunnen verankeren in de gekozen samenwerkingsvorm rond de J&Gteams.
 De expertise van J&Gteam wordt ingezet om passende ondersteuning te kunnen organiseren via
maatwerk (zoals middels PGB’s of ander specifiek maatwerk aanbod). Het J&Gteam hoeft zelf
geen financiële verplichtingen aan te kunnen gaan, dit kan onder regie van de gemeente
plaatsvinden.
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De gemeente kiest er niet voor actief aan te sturen op een fusie van bestaande organisaties om
verdere onrust te voorkomen. Daarom wordt ervoor gekozen personeel voor de J&Gteams in
dienst te houden bij de bestaande organisaties, en samen te laten werken in de J&Gteams.

Vanuit de wet zijn de volgende zaken relevant:
 In artikel 2.11 van de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeente de vaststelling van de
ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders niet door derden laat verrichten. Dat betekent dat in
de gekozen samenwerkingsvorm straks de gemeente binnen de J&Gteams een besluit neemt over
de vaststelling van de ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders (concreet: de gemeente
ondertekent de beschikking).
 Hoofdstuk 4 van de Jeugdwet omschrijft de eisen aan jeugdhulpaanbieders. Daarbij gaat het om
de kwaliteitseisen en eisen aan personeel, het organiseren van medezeggenschap en een
klachtenprocedure en de vereisten van verantwoording. De hulpverleners van het J&Gteam blijven
in dienst van hun ‘moederorganisatie’, en voeren hun werkzaamheden uit onder de vlag van het
J&Gteam. Logisch lijkt het dan om de vereisten aan personeel (zoals verklaring van goed gedrag
en voldoende kwalificaties) te leggen bij de organisaties waar de mensen ook daadwerkelijk in
dienst zijn (dus Triade, Vitree, Intermetzo, Kwintes, GGD, Icare, MDF ed). Omdat de
werkzaamheden in teamverband worden uitgevoerd, is het in het kader van een goede
dienstverelin gaan de burgers noodzakelijk de klachtenprocedure en ook medezeggenschap als
J&Gteams in te vullen. Dat zijn immers straks de voor mensen herkenbare teams van waaruit een
belangrijk deel van hun hulpverlening wordt geboden.
Bovenstaande overwegingen in acht nemend is het de vraag of in deze fase gekozen moet worden
voor een rechtspersoon of voor een samenwerkingsverband. Voordeel van een rechtspersoon is dat
hier meer taken aan kunnen worden toebedeeld dan aan een samenwerkingsverband. Een
rechtspersoon kan bijvoorbeeld zelf financiële verplichtingen aan gaan en subsidie aanvragen. In een
samenwerkingsverband wordt alleen de samenwerking ten behoeve van het J&Gteam geregeld. Bij
een rechtspersoon is echter de kans op BTW verplichting (van 21%), op het personeel dat naar deze
rechtspersoon wordt gedetacheerd, groot. In deze fase en op basis van het uitgangspunt dat het
budget maximaal ten behoeve van de ondersteuning dient te worden ingezet, is nu gekozen voor een
samenwerkingsverband om de continuïteit van de ondersteuning zoveel mogelijk te kunnen
garanderen. Hierbij kiest de gemeente bewust om deze samenwerkingsvorm binnen twee jaar te
evalueren om de uitvoering van de jeugdzorg te kunnen verbeteren.
Voor de te leveren zorg in 2015 wordt via subsidies aan de instellingen de hulp vanuit het J&Gteam
(en daarmee de inzet van personeel) geregeld.
Uitwerking vervolg
Op basis van een de huidige uitwerking van de J&Gteams is de betrokken instellingen gevraagd voor
1 september met een inhoudelijk en financieel voorstel te komen over de deelname aan de J&Gteam.
In september zullen de gesprekken daarover plaatsvinden. Daarmee worden over de feitelijke inzet
van personeel worden zo snel mogelijk afspraken met de (moeder) instellingen gemaakt. Tegelijkertijd
zal ook de samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. Uiterlijk in november zal deze met de
instellingen worden ondertekend. Daarnaast zal voor het opstarten van de teams moeten worden
voorzien in goede ICT ondersteuning en scholing. Ook hierover wordt met de instellingen gesproken,
uitgangspunt is dat er v.w.b. de ICT en de informatievoorziening wordt aangesloten bij de
infrastructuur van de instellingen, dit heeft ook betrekking op de “digitale dossiervorming”. Daarbij
wordt ook de samenhang gezocht met de gebruikte ICT voorzieningen binnen de sociale wijkteams
om recht te doen aan de ambitie in de kadernota dat de professionals binnen het sociale domein
zoveel mogelijk gebruik maken van het zelfde systeem en elkaars taal spreken om optimale
samenwerking te bevorderen.
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Beslispunten voor de raad:
 Voor de inrichting van het J&Gteam te kiezen voor een samenwerkingsverband met de
zorgaanbieders.

6.3. Vormgeven persoonsgebonden budget (PGB)
Uit de kadernota:
De nieuwe Jeugdwet stelt ten aanzien van het persoonsgebonden budget een aantal beperkende
voorwaarden. Doelmatige inzet van het persoonsgebonden budget blijft een waardevolle mogelijkheid
om passende zorg te bieden. Wanneer professionals en cliënt inschatten dat de inzet van een
persoonsgebonden budget het meest efficiënte en effectieve middel is voor de ondersteuning zal dit in
principe worden toegekend.
Hieronder wordt allereerst inzicht gegeven (voor zover op basis van de beschikbare gegevens op dit
moment mogelijk is) in het huidige gebruik van het persoonsgebonden budget. Daarna beschrijven we
de keuzevrijheid van cliënten voor een persoonsgebonden budget op basis van de wettelijke
bepalingen zoals die definitief zijn opgenomen in de Jeugdwet. Tenslotte volgt de beleidsmatige
uitwerking op basis van de aangegeven richting uit de kadernota jeugdhulp.
Huidig gebruik van PGB
Verreweg het grootste deel van AWBZ zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt verstrekt in de vorm van
een persoonsgebonden budget, ongeveer € 4,7 miljoen ten opzichte van circa € 2,9 miljoen zorg in
natura. Ook maken meer cliënten gebruik van zorg via PGB’s (76% van de AWBZ cliënten). In totaal
497 unieke cliënten maken gebruik van een PGB. Onderstaande tabel geeft een beeld van de
ondersteuning waarvoor een PGB is ingezet.
Tabel 3.2 Aantal Lelystadse cliënten met AWBZ-zorg via PGB en ZIN
Jeugd AWBZ

PGB

ZIN

cliënten

%

cliënten

%

Omzet Ambulant thuis (ZIN)

447

74 %

160

26 %

Omzet Ambulant dagbesteding/dagbehandeling

545

82 %

118

18 %

Omzet AWBZ-zorg met verblijf
Totaal

3

7%

40

93 %

995

76 %

318

24 %

Keuzevrijheid cliënten voor een PGB onder voorwaarden
In de Jeugdwet is geregeld dat jeugdigen en ouders kunnen kiezen voor zorg in natura of een PGB op
het moment dat zij in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening. Het
Jeugd&Gezinsteam voert het gesprek met ouders en jeugdigen over de individuele behoefte aan
ondersteuning, de mogelijkheden van het gezin en de omgeving en het versterken daarvan. Op de
werkwijze van het Jeugd&Gezinsteam is in het onderdeel met de uitwerking van de
Jeugd&Gezinsteams al ingegaan. De uitkomst van het gesprek is welk soort jeugdhulp passend is.
Vervolgens krijgen ouders en jeugdigen informatie over de mogelijkheid om te kiezen voor zorg in
natura of een PGB. Dit gaat op een zorgvuldige manier die inzicht geeft in voorwaarden die gelden
voor de verlening van een PGB en in de gevolgen van een keuze voor een PGB (zoals het
contracteren van zorgverleners).
De wet geeft drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tot het verstrekken van een PGB
over te kunnen gaan:
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1.

2.

3.

De ouders en/of hun omgeving zijn in staat om te gaan met een PGB.
Het gaat dan om het kunnen inschatten van de benodigde zorg, kiezen en contracteren van de
juiste zorgverlener, aansturen van de zorgverlener in de praktijk. In het gesprek met de ouders en
jeugdigen wordt deze voorwaarde besproken en getoetst, als zij blijk geven te willen kiezen voor
een PGB in plaats van zorg in natura. Deze voorwaarde gaat niet over het financieel beheer van
het PGB. Voor iedereen die een PGB krijgt is in de wet geregeld dat dit verloopt via een
trekkingsrecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De ontvanger motiveert waarom de gecontracteerde zorg niet passend is.
Ouders en jeugdigen moeten redenen aangeven waarom zij het beschikbare zorgaanbod niet
geschikt vinden. Het gaat erom dat duidelijk wordt dat zij zich hebben georiënteerd op het aanbod
en dat het gaat om een bewuste keuze voor een PGB in plaats van zorg in natura. Zo kan een
reden zijn dat zorg niet vooraf planbaar is of dat zorg verleend moet worden door een vaste
zorgverlener als sprake is van bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, of dat de in natura geboden
zorg onvoldoende aansluit bij de eigen identiteit. Het Jeugd&Gezinsteam voert hierover het
gesprek met de ouders en jeugdigen.
De kwaliteit van de in te kopen dienstverlening is gewaarborgd.
De jeugdhulp die wordt ingekocht met een PGB moet van dezelfde kwaliteit zijn als de zorg in
natura.

De wet geeft keuzevrijheid aan de cliënt, onder voorwaarden. De gemeente beslist of er sprake is van
bekwaamheid van de toekomstige PGB-houder en waarborg van kwaliteit van de ingekochte zorg. Als
hieraan naar het oordeel van de gemeente niet is voldaan wordt geen PGB verstrekt.
Voor de tweede voorwaarde geldt dat de wens jeugdhulp in de vorm van een PGB te ontvangen door
de ouders en jeugdige gemotiveerd wordt. Wanneer redenen zijn aangevoerd is dit voldoende voor de
verlening van een PGB (mits aan beide andere voorwaarden is voldaan).
In de kadernota is nog als formulering gebruikt dat de cliënt/ouders moeten kunnen aantonen dat zij
zich voldoende georiënteerd hebben op het reguliere (gecontracteerde) aanbod. In de definitieve
Jeugdwet is een minder strikte formulering gebruikt. Bij de uitwerking van de inzet van het PGB wordt
gewerkt met de formulering dat de ouders en jeugdige motiveren waarom zij de zorg in natura niet
passend vinden.
Een instrument dat behulpzaam kan zijn voor het bepalen of een PGB kan worden verleend is het
persoonlijk budgetplan dat de PGB-vrager zelf opstelt. Het Jeugd&Gezinsteam kan op basis van dit
plan het gesprek aangaan over de kwaliteit van de verwachte zorg en de inzet van de sociale
omgeving. De belangenvereniging voor PGB-houders Per Saldo heeft een zelftest beschikbaar die
cliënten inzicht geeft in de vaardigheden die nodig zijn voor het omgaan met een PGB en de mate
waarin zij zelf reeds over deze vaardigheden beschikken. Zo kan op zorgvuldige wijze passende
ondersteuning worden gerealiseerd.
Uitwerkingsrichting inzet PGB
Om invulling te geven aan de keuzevrijheid van de ouders en jeugdige voor een PGB moet hiervoor
budget beschikbaar zijn. De bepaling van de behoefte aan ondersteuning en de toets op de
voorwaarden voor het verstrekken van een PGB vindt plaats in de gesprekken die het
Jeugd&Gezinsteam voert met ouders en jeugdigen. In de kadernota is een beeld gegeven van de
financiële toerusting van de Jeugd&Gezinsteams, waarbij ook is voorzien in een flexibel in te zetten
budget. De bekostiging van verleende PGB’s moet deel uitmaken van dit budget. Bij de uitwerking zal
het aandeel dat beschikbaar is voor het PGB worden bepaald op basis van het huidige bedrag.
De wet geeft de gemeente beleidsvrijheid ten aanzien van de invulling van het PGB. De regels voor
het PGB worden opgenomen in de verordening Jeugdhulp. We hebben beleidsvrijheid op de volgende
punten:
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De hoogte van het PGB
Voor het bedrag moet adequate zorg kunnen worden ingekocht. Het kan voorkomen dat de kosten
van in te kopen zorg door de keuze van de cliënt hoger zijn dan de kosten van zorg in natura. Dit
hoeft niet te leiden tot een weigering van het PGB. De hogere kosten kunnen dan voor rekening
komen van de PGB-houder.
Voorwaarden voor de inzet van het PGB voor zorg die betrokken wordt van een persoon die
behoort tot het sociale netwerk
PGB-houders kunnen onder voorwaarden zorg betrekken van een persoon die behoort tot het
sociale netwerk. Hiervoor kan een apart tarief worden bepaald dat nooit hoger kan zijn dan bij de
inzet van professionals. De afweging moet gemaakt worden of de niet-professional niet overbelast
raakt. De aanwending van het PGB voor tussenpersonen of belangenbehartigers moet worden
uitgesloten.
Herzien of intrekken van het PGB bij onjuiste/onvolledige gegevensverstrekking.

Overgangsrecht
Huidige pgb-houders onder de nieuwe Jeugdwet houden hun recht uit de lopende indicatie tot uiterlijk
1 januari 2016 met zorgcontinuïteit bij de huidige aanbieder. In 2015 wordt met PGB houders een
gesprek gevoerd dat, indien aan de orde, resulteert in een nieuwe beschikking op uiterlijk 1 januari
2016. Tot die tijd willen wij voor deze groep het PGB handhaven op het huidige niveau.
Overgang bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd
De overgang van een jeugdige budgethouder als deze 18 jaar wordt naar de Wmo moet nader worden
uitgewerkt.
Beslispunten voor de raad:
 De regels voor het PGB op hoofdlijnen opnemen in de verordening Jeugdhulp en de nadere
uitwerking opdragen aan het college.
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7. Specialistische hulp en gedwongen kader en AMHK
Soms kan een probleem niet opgelost worden door inzet vanuit het Jeugd&Gezinsteam alleen en is
het nodig dat het Jeugd&Gezinsteam meer specialistische hulp inroept. Of de hulp die nodig is, is zo
specialistisch dat deze buiten het Jeugd&Gezinsteam moet worden gegeven. En er kunnen
omstandigheden zijn dat de veiligheid van de jeugdige in het geding is en er gedwongen maatregelen
nodig zijn. Hiermee bevinden we ons in de top van de piramide van het nieuwe Lelystadse
jeugdstelsel. Daarbij moeten we denken aan de volgende vormen:
 residentiële zorg
 pleegzorg
 gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus)
 jeugdreclasseringsmaatregelen
 jeugdbeschermingsmaatregelen
 forensische zorg
 zeer gespecialiseerde dagbehandeling
 Jeugd-GGZ: specialistische GGZ (i.t.t. generalistische basis GGZ)
 Jeugd-VB: dagbehandeling en residentiële zorg
 Advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld
In het Regionaal Transitieplan Op naar 2015 (door de raad in december 2013 samen met onze
kadernota vastgesteld) is opgenomen hoe deze vormen van gespecialiseerde zorg in onze regio van
de zes Flevolandse gemeenten zijn georganiseerd.
Uit de kadernota:
Vierde segment: (Zeer) gespecialiseerde zorg en gedwongen maatregelen
In het regionaal transitieplan regelen wij met de zes Flevolandse gemeenten hoe wij bovenlokaal de
gespecialiseerde zorg organiseren. Ten aanzien van de lokaal beschikbare gespecialiseerde zorg
houdt het Jeugd&Gezinsteam aansluiting bij het gezin. Dit is essentieel voor het arrangeren van
passende en samenhangende ondersteuning en daarmee het behouden van bereikte resultaten en
het voorkomen van onnodig opnieuw inzetten van zware zorg.
Gedwongen maatregelen zijn soms nodig. Maar met de inzet van Jeugd&Gezinsteam die daarbij
ondersteund kunnen worden door medewerkers van het SAVE team proberen we dit zoveel mogelijk
te voorkomen. In alle situaties wordt gewerkt vanuit een grondhouding die de regie bij het gezin laat.
Als gedwongen hulp toch nodig is, doet de SAVE medewerker een verzoek aan de Raad voor de
Kinderbescherming. Het Jeugd&Gezinsteam blijft het aanspreekpunt voor het gezin en kan na afloop
van de maatregel de nazorg en afschaling van zorg arrangeren.

7.1. Aangescherpt Regionaal Beleidsplan (RBP)
De samenwerking in de regio is in eerste instantie bekrachtigd met een regionaal convenant, later is
de samenwerking op hoofdlijnen opgenomen in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA), en in het
Regionaal Transitieplan (RTP) Op naar 2015 meer uitgewerkt. Op basis van de focuslijst van de VNG
en de meicirculaire is op basis van dat RTP nu een Regionaal Beleidsplan (RBP) opgesteld. Het
uitdrukkelijk uitgangspunt is en blijft de onderdelen waarop regionaal moet worden samengewerkt. De
overige onderdelen zijn lokaal bepaald en zullen lokaal worden uitgewerkt.
Centrumregeling en inkoop
De vorm van de samenwerking binnen het sociale domein in de provincie Flevoland wordt een
centrumregeling op grond van artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit is de
meest lichte – geformaliseerde- samenwerkingsvorm die mogelijk is voor overheden. Daarbij wordt in
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de tekst van de centrumregeling zelf een aantal taken en bevoegdheden op hoofdlijnen vastgelegd.
Deze moet door de gemeenteraad van de individuele gemeenten worden vastgesteld. Na bespreking
in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein op 28 augustus wordt deze centrumregeling aan de raad
voorgelegd ter vaststelling. Tegelijkertijd worden de kaders van de centrumregeling verder uitgewerkt
in een dienstverleningshandvest. Dat handvest is een college bevoegdheid. Tenslotte worden dit
concreet vertaald in een concrete dienstverleningsovereenkomst die de gemeenten onderling
tekenen.
Omdat de inkoop van de bovenlokale zorg op korte termijn moet plaatsvinden, is daarbij gekozen om
specifiek voor jeugd een aantal uitgangspunten te formuleren. Deze zijn opgenomen in voorliggen
Regionaal Beleidsplan, en worden ook meegenomen in de verdere uitwerking van de
centrumregeling/dienstverleningshandvest:
1. De zes Flevolandse gemeenten stellen gezamenlijk een percentage vast van de beschikbare
middelen (budget) ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp. Dat percentage volgt uit
een update van de tabel met cijfers uit het Regionaal Transitie Arrangement op basis van de
meicirculaire 2014, de Vektis gegevens en de meest recente uitvraag van Panteia. Voor Lelystad is
dat percentage vastgesteld op 45,7%.
2. Dit beschikbare budget voor regionale jeugdhulp wordt als volgt ingezet:
a. 90% van het regionale budget wordt ingezet voor de inkoop/subsidieafspraken met de
instellingen voor het leveren van regionale jeugdhulp. Dit is conform de afspraken uit het
Regionaal Transitieplan ´Zorg voor Jeugd Flevoland 2014-2017`, december 2013.
b. De verplichte reservering voor landelijke jeugdhulp (LTA) van 3,76% van het totaal (exclusief
uitvoeringskosten) komt ten laste van het regionale budget (dat bedrag is circa 8% van het
regionale budget).
c. De resterende 2% van het regionale budget wordt gereserveerd voor risicoverevening en
onvoorziene kosten in het lopende jaar.
3. De Flevolandse gemeenten kiezen ervoor om voor een periode van maximaal drie jaar zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de huidige bekostigingssystematiek van de jeugdzorg:
a. Jeugdhulp (voormalig AWBZ/Jeugdzorg): subsidie met een uitvoeringsovereenkomst.
b. De inkoop J-GGZ verloopt (verplicht) via de DBC-systematiek voor de specialistische GGZ en
prestatiemodules voor de generalistische basis GGZ.
c. Zo veel mogelijk te kiezen voor budgetsturing (inclusief sturen op kwaliteit en aantallen). Dit
dient nader uitgewerkt te worden.
4. Verrekening tussen gemeenten vindt jaarlijks plaats, op basis van
a. Het principe dat iedere gemeente de jeugdhulp voor zijn eigen jeugdigen financiert
b. Het uitgangspunt dat afwijkingen binnen een marge van 5% van het budget van een gemeente
niet worden verrekend (solidariteitsprincipe);
c. De mogelijkheid voor Almere om als centrumgemeente bij overschrijding van de budgetten het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein te beleggen;
d. Dat in het dienstverleningshandvest nadere afspraken worden vastgelegd over deze
verrekening en over de manier waarop gemeenten geld bijleggen (bij een regionaal tekort) en
terugkrijgen (bij een regionaal overschot).
5. Er moet een nadere definitie van wachtlijsten worden opgesteld.
6. Bij het uitwerken van het dienstverleningshandvest wordt ook nader uitgewerkt hoe de feitelijke
inkoop zal plaatsvinden.
AMHK Veilig Thuis
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de organisatie van
een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Dit betekent een
samenvoeging van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de
steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). De nieuwe naam voor dit AMHK wordt “Veilig Thuis” en dit valt
dan onder de WMO. In de wet is opgenomen dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om het
AMHK regionaal vorm te geven, omdat dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de
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wettelijke taken noodzakelijk is. Het nieuw te vormen AMHK wordt dan ook ondergebracht binnen de
bovengenoemde centrumregeling. De uitvoering wordt neergelegd bij de Blijfgroep, waarbij het de
bedoeling is dat het AMHK in de loop van 2015 fysiek wordt ondergebracht bij het Oranjehuis. Aan de
vorming van het AMHK zal tevens een regionale 24-uurs crisisdienst worden verbonden. De
gemeente Almere zal voor de regio komen tot een uitvoeringsplan waarin bestuurlijke, financiële,
personele en inhoudelijke vraagstukken zijn uitgewerkt. In het uitvoeringsplan is aandacht voor de
aansluiting van het AMHK bij de lokale zorgstructuren.
Naast het feit dat de AMHK moet voldoen aan de wettelijke regelgeving is een aantal uitgangspunten
benoemd op bestuurlijk en ambtelijk niveau die van belang zijn:
 Het AMHK verleent geen langdurige hulp, maar richt zich primair op melding en advies, onderzoek
en monitoring. Dit vindt plaats op regionaal niveau
 Binnen het AMHK is een crisisdienst aanwezig, die acute hulp biedt
 Zorgmeldingen van politie worden bij het regionale AMHK gemeld
 AMHK draagt bij en/of bevordert dat de ondersteuning van gezinnen en ouderen en kinderen op
lokaal niveau op verantwoorde wijze kan plaatsvinden
 Lokale vormen van ondersteuning moeten voldoende aanwezig zijn bij de afzonderlijke gemeenten
 Het AMHK is gemandateerd om direct passende ondersteuning in te zetten voor kwetsbare
jeugdigen en/of volwassenen indien hun veiligheid ernstig bedreigd wordt. Hierover wordt zo
spoedig mogelijk gerapporteerd middels lokale afspraken
 Om goed te kunnen monitoren is afstemming tussen de lokale zorgstructuren en het AMHK
blijvend noodzakelijk. Dit moet geborgd zijn
 Consultatie en advies van het regionale AMHK aan het sociaal-/wijkteam is mogelijk
 Voor NOP/Urk moet de huidige steunpuntfunctie HG bij ZONL binnen de bestuurlijke afspraken
doorontwikkeld worden m.b.t. AMHK functie
Toegang
Toegang tot het regionale aanbod wordt lokaal bepaald op basis van regionaal vastgestelde criteria.
De regie blijft altijd lokaal. In Lelystad is dat opgenomen in de Jeugd&Gezinsteams. In het kader van
het omvormen van indicaties naar toegang wordt de toegangsfunctie van BJZ geïntegreerd binnen het
J&Gteam. Verder is het J&Gteam vrij toegankelijk vanuit de basisvoorzieningen. Bij de inrichting van
het J&Gteam word de toegang ook verder uitgewerkt.
Conclusie
De bovenlokale afspraken in het Regionaal Beleidsplan komen voort uit de noodzaak om continuïteit
van zorg te kunnen bieden in de overgangsfase en kwaliteit en beschikbaarheid van zorg in de
toekomst te kunnen realiseren door het kiezen van de juiste schaal of vereist volume. In het
gezamenlijk proces is voortdurend getoetst aan de eigen lokale structuur en zich ontwikkelende
denkrichting. Daardoor zijn de afspraken in het RBP in harmonie met het beoogde nieuwe Lelystadse
jeugdstelsel, en bieden ze een basis voor de inkoop en subsidie afspraken met de instellingen die de
bovenlokale zorg moeten bieden. En door te kiezen voor het uitgangspunt “iedere gemeente zorgt
(betaald) voor zijn eigen jeugdigen” is ook gezorgd dat elke gemeente werkelijk verantwoordelijk is de
zorg voor de eigen jeugdigen zo optimaal mogelijk te organiseren, lokaal waar mogelijk, regionaal
waar nodig.
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Beslispunten voor de raad:
1. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan
2. De volgende regionale afspraken over financiering vast te stellen:
a. 46% van het macro budget jeugdhulp beschikbaar te stellen voor bovenlokale zorg.
b. Verevening tussen gemeenten jaarlijks te laten plaatsvinden, op basis van het principe dat iedere
gemeente jeugdhulp voor de eigen jeugdigen financiert.
c. Overschrijdingen en onderschrijdingen binnen 5% van het budget worden niet afgerekend
(solidariteitsprincipe).
d. Voor een periode van maximaal drie jaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige
bekostigingssystematiek van de jeugdzorg.

7.2. Samenwerking met het gedwongen kader
SAVE
SAVE is een samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg, de Willliam Schrikkergroep en de Eigenkracht
Centrale. Deze mensen vormen een Lelystads SAVE team dat voor het J&Gteam aanspreekbaar is.
Als het J&Gteam zich zorgen maakt over de veiligheid van het kind, kan het SAVE-team ingeschakeld
worden. De SAVE medewerker is dan een nieuw gezicht voor het gezin, met andere expertise en kan
daardoor ook net weer een andere invalshoek inbrengen en/of middels eigen kracht op een andere
manier het netwerk van het gezin mobiliseren om bijvoorbeeld een uithuisplaatsing of
ondertoezichtstelling te voorkomen. Ook is de SAVE-medewerker degene die de Raad voor de
Kinderbescherming bijvoorbeeld verzoekt om nader onderzoek te doen om uiteindelijk het kind wellicht
uit huis te kunnen plaatsen. Door deze bevoegdheid niet bij het J&Gteam te leggen, behouden zij hun
laagdrempeligheid. De begeleiding van het gezin blijft overigens wel in handen van het J&Gteam; het
SAVE-team zal aanvullend opereren als het gaat om de veiligheid van kinderen. Door de
samenwerking tussen het J&Gteam en het SAVE-team kan er snel en adequaat gereageerd worden
als de veiligheid van het kind in het geding is.
Raad voor de Kinderbescherming
In het nieuwe stelsel houdt de Raad voor de Kinderbescherming (onderdeel van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie) zijn rol als onafhankelijke, landelijk werkende instantie, die de toegangspoort
vormt voor jeugdbescherming en toetst of die voldoende effect heeft om de
kinderbeschermingsmaatregel te kunnen beëindigen, die adviseert over het opleggen van
jeugdreclasseringmaatregelen of ze zelf initieert, als casusregisseur in jeugdstrafzaken fungeert en
toezicht houdt op het werk van de instellingen voor jeugdreclassering. De raad behoudt ook zijn
wettelijke bevoegdheid tot het vragen van een kinderbeschermingsmaatregel (rekwestrerende
bevoegdheid) bij de rechter, op basis van een eigen, onafhankelijk oordeel over de situatie in een
gezin. Kortom, in het nieuwe stelsel zullen gemeente en Raad voor de Kinderbescherming elkaar
regelmatig tegenkomen. Hieruit komen de volgende vier doelen voort voor het afsprakenkader:

Helderheid van rollen en verantwoordelijkheden.

Aanbrengen van continuïteit en samenhang in de bemoeienis van de instellingen die opereren
onder de regie van de gemeente (AMHK, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering en gemandateerde aanbieders van jeugdhulp) en die van de raad.

Afstemming rond de overdrachtsmomenten.

Afspraken over het uitwisselen van gegevens versus de bescherming van de privacy van de
betrokken ouders en kinderen.
Deze afspraken zullen lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig worden ingevuld.
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8. Cliëntperspectief
Cliëntenparticipatie
In de nieuwe jeugdwet is opgenomen dat iedere gemeente de participatie van betrokkenen
organiseert.
“De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van de
kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen
tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor
professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het
uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen
allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt worden de gemeenten verantwoordelijk voor het
volledige jeugdzorgbeleid”
Invullen van de cliëntenraad Jeugdhulp
Het is de bedoeling van de nieuwe Jeugdwet dat de betrokken burgers invloed uitoefenen op het
gemeentelijk beleid. Hierbij dienen alle cliëntgroepen vertegenwoordigd te zijn. Door een afvaardiging
vanuit lokale cliëntenraden op te nemen in de nieuw te vormen cliëntenraad Jeugdhulp ontstaat er een
betrokken raad die ingevoerd is in de materie en spreekt namens de achterban. Dit zijn de andere
vertegenwoordigers van kinderen (zoals ouders), maar ook de instelling waarvoor zij in de
cliëntenraad zitten.
Criteria voor deelname, deelnemers van de cliëntenraad Jeugdhulp:
- komen uit Lelystad;
- zijn ouders/verzorgers van kinderen uit de doelgroep;
- zijn ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar;
- nemen zitting namens een achterban (niet op persoonlijke titel);
- deelname aan de cliëntenraad van een doelgroep instelling heeft de voorkeur.
Vertrouwenspersoon
In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeente ervoor dient te zorgen dat jeugdigen en hun
(pleeg)ouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Hiermee zien cliënten hun rechten gewaarborgd in de verplichting, voor de gemeente, om deze functie
vorm te geven. Voorheen werd dit regionaal ingevuld en gefinancierd door de provincie die deze taak
bij het CMO heeft belegd om onafhankelijkheid te waarborgen. In de nieuwe Jeugdwet wordt dit een
taak van de gemeente. Een vertrouwenspersoon kan:
 een luisterend oor bieden
 informatie verstrekken over rechten en plichten
 advies of raad geven
 ondersteunen bij een klachtenprocedure
 ondersteunen bij het voeren van gesprekken
De invulling van de functie vertrouwenspersoon is een bovenlokale aangelegenheid. Hierover zullen
met de omliggende gemeenten afspraken worden gemaakt. Inmiddels is dit landelijk opgepakt en
heeft de VNG een netwerk aan vertrouwenspersonen aan zich verbonden. Gekeken wordt nog hoe de
infrastructuur in Flevoland hierbij aansluit.
Klachtenregeling
Daarnaast is het belangrijk dat jeugdigen en ouders goed weten waar ze met welke klachten terecht
kunnen. Dit wordt op korte termijn nader uitgewerkt.
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Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is het ondersteunen van burgers met informatie, advies en algemene
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van ondersteuning,
preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.
De cliëntondersteuning is erop gericht dat in de eerste plaats de hulpverlening wordt voorkomen, als
dat niet lukt dan vroegtijdig hulp inzetten, liefst uit de basisvoorzieningen en indien meer nodig is
specialistische hulp inzetten.
Daarbij dient ingezet te worden op ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers.
Deze richtlijnen passen binnen de kaders van zowel de kadernota AWBZ /Wmo als Jeugdhulp.
Het gaat hierbij om ondersteuning van de verminderd zelfredzame cliënt met informatie en advies
zodat een zo integraal mogelijke dienstverlening kan worden georganiseerd.
De cliëntondersteuning op zich kan al een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Het
kan zo zijn dat kortdurende begeleiding al voldoende is voor de cliënt om zelf de ondersteuning te
organiseren of dat hulp niet meer nodig is.
Het is essentieel dat de hulpvraag integraal en in samenhang met alle vragen en problemen van de
cliënt op andere domeinen wordt bekeken (instrument zelfredzaamheidsmatrix kan hierbij
ondersteunen).
De taken bestaan uit het adviseren van ouders bij vragen binnen het sociale domein zoals;
opvoedingsvraagstukken, keuze opvang en onderwijs, vrije tijdbesteding, arbeid en kortdurende
begeleiding van gezinnen met een kind met een beperking.
Cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door verschillende professionals, zoals medewerkers van MEE,
schoolmaatschappelijk werk, ambulante jeugdhulpverlening. Zij hebben zich ten behoeve van
hulpvragen op het gebied jeugd in het CJG verenigd. Het CJG is gepositioneerd in de basis, evenals
het Sociale Wijkteam. Het Sociale Wijkteam kan ook de toegang zijn tot hulpvormen voor kinderen.
Indien een kind in het gezin van de hulpvrager aanwezig is wordt altijd hiervan melding gemaakt bij
het CJG. Er vindt afstemming plaats over het regisseursschap zodat het principe een gezin, een plan,
een regisseur wordt gehanteerd.
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9. Financiën en inkoop
In de Kadernota Jeugdhulp “Kansrijk opgroeien in Lelystad” is het volgende opgenomen met
betrekking tot de financiën en de bekostigingssystematiek van de Jeugdhulpverlening na 1 januari
2015.
Uit de kadernota:
Indien er een sociaal deelfonds wordt ingesteld, wordt dit zodanig ingericht dat er in de periode 20152018 de geldstromen: Jeugdhulp, AWBZ/WMO en Participatie afgebakend worden opgenomen in de
begroting. Ook de reserveringen zullen langs deze drie onderscheiden geldstromen worden
ingedeeld.
De bekostiging van de Jeugdhulp in Lelystad vindt plaats binnen de door het Rijk beschikbaar te
stellen Jeugdhulpgelden.
Uitgangspunten bekostigingssystematiek:
- van aanbod naar maatwerk Jeugdhulp
- stimuleert het doeltreffend arrangeren van Jeugdhulp
- beperken open eind zorgarrangementen
- niet fraudegevoelig
- financiering op een wijze die BTW-heffing voorkomt
Naast deze besluiten heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de Kadernota ook een motie
“Transitiefonds” aangenomen. Dit transitiefonds kan worden ingezet als stimuleringsfonds om de
transities en transformaties op het terrein van AWBZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatie/werk en passend
onderwijs te versnellen.
Bovenstaande is in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
Gemeente in control
Gemeenten worden steeds vaker verantwoordelijk voor processen waarvan ze geen eigenaar zijn.
Door de drie decentralisaties (Jeugdzorg, ABWZ/WMO en Participatiewet) komt deze trend – met
bijbehorende ontwikkeling naar netwerk control - in een stroomversnelling. Hiermee verschuift ook het
accent voor control naar de voorkant; van (bij)sturing en tussentijds/verantwoording achteraf (hard
control) naar keuzes vooraf en afspraken met de ketenpartners (soft control). Het bekende Plan - Do –
Check - Act (Deming circle) verandert zo in Plan - Check, Do Check met zo nodig een Act na iedere
Check.
De voor jeugdhulp te maken keuzes voor 1 januari 2015 - o.a. invulling van de toegang , bekostiging,
informatievoorziening en samenwerking - zijn daarmee belangrijk voor een adequate control.
Afgelopen 2 jaar is dan ook veel geïnvesteerd in de relatie met de ketenpartners. Via afspraken met
de zorgaanbieders kunnen de risico’s worden gedeeld zodat ook zij belang krijgen bij de beheersing
ervan. Ook in de regio worden risico’s gedeeld en verdeeld over de samenwerkende gemeenten.
Inmiddels zijn voor gemeente Lelystad de risico’s geïnventariseerd, geprioriteerd en in samenhang
bezien en zullen aan de belangrijkste risico’s beheersmaatregelen worden gekoppeld.
Daarnaast is het noodzakelijk dat er vanaf 1 januari 2015 voldoende innovatie (ombuiging van
zwaarder/duurder naar goedkoper/lichter) tot stand komt ter compensatie van de
decentralisatiekorting. Het Jeugd&Gezinsteam is binnen het Lelystadse jeugdhulpstelsel cruciaal in
deze transformatie. Daarnaast zullen net als de afgelopen twee jaar regelmatig gesprekken gevoerd
worden met de zorgaanbieders over de ontwikkelingen in het veld waardoor de gemeente tijdig kan
meebewegen (nog voordat een nadeel ontstaat; zgn. adaptieve control).
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Last but not least zal via tussentijdse rapportage en verantwoording achteraf worden voldaan aan
wettelijke verplichtingen en worden voorzien in de informatiebehoefte van bestuur en management
(Planning & Control cyclus).
Prikkel tot verandering
In het nieuw Lelystads jeugdstelsel vormt het Jeugd&Gezinsteam het hart, onder aansturing van de
‘actor’. Hiermee is de sturing door de gemeente op de gewenste verandering in werkwijze en op de
resultaten volgens de uitgangspunten uit de kadernota jeugdhulp geborgd. Door het functioneren van
de Jeugd&Gezinsteams ontstaat een geheel nieuwe werkwijze die zich in de komende jaren verder
zal ontwikkelen. Bij de contractering van (gespecialiseerde) zorgaanbieders en de subsidieafspraken
is het vernieuwend werken passend in het Lelystadse stelsel voorwaarde om zorg te kunnen leveren.
In de afgelopen jaren hebben de aanbieders van jeugdhulp bezuinigingen moeten doorvoeren, voor
2015 is bij de transitie opnieuw een bezuiniging ingebouwd. Onder druk van de krapper wordende
budgetten is in de jaren voorafgaand aan 2015 de beweging naar verandering in de zorg en het
efficiënt en effectief inzetten van jeugdhulp op gang gekomen. Deze beweging wordt verder
voortgezet en uitgebouwd. De stimulans tot transformatie ligt verankerd in het Lelystads jeugdstelsel
en de afname van de budgetten. Daarbij moet worden aangetekend dat wat betreft de jeugdhulp in
2015 sprake is van een overgangsregeling. Zo heeft iedereen die een indicatie heeft voor jeugdhulp
op 31 december 2014, in 2015 recht op de daar aan gerelateerde zorg. Dit heeft tot gevolg dat het
ombuigen van middelen van de duurdere zorg naar de lichtere (lokale) zorgarrangementen in aanvang
geleidelijk zal plaatsvinden.
Jeugdhulpbudget 2015
Bij de vaststelling van de Kadernota Jeugdhulp werd uitgegaan van € 26,7 miljoen budget voor
Jeugdhulp in Lelystad. Inmiddels is het budget bijgesteld, in de meicirculaire 2014, en komt het
Lelystadse budget uit op € 29,7 miljoen. Dit budget is gebaseerd op het zogenaamde historische
verdeelmodel, dus gebaseerd op de daadwerkelijke zorgverlening in Lelystad, met als referentiejaar
2012. De drie miljoen extra t.o.v. het eerder bekende bedrag van € 26,7 miljoen staat daarmee ook
voor een groter volume aan daadwerkelijke zorgverlening. Binnen dit financieel kader wordt de hulp
georganiseerd en ingekocht en (beperkt) flexibele ruimte ingebouwd voor het opvangen van
onverwachte uitgaven. Te denken valt aan de afspraken in de regio en het budget materieel evenwicht
voor Lelystad zelf (zie hieronder voor een toelichting hierop). Het is reëel de verwachting uit te
spreken dat het budget 2015, dat is gebaseerd op het historische zorggebruik, toereikend zal zijn.
Voor 2016 is deze inschatting op dit moment nog niet te maken. De gevolgen voor de hoogte van het
budget als vanaf 2016 het objectief verdeelmodel wordt toegepast zijn nog niet inzichtelijk. De
verwachting is dat dit voor Lelystad nadelig zal uitvallen, vanwege het historisch hoger dan gemiddeld
zorggebruik. In combinatie met de te realiseren bezuinigingstaakstelling op de jeugdhulp, ontstaat een
forse druk op het beschikbare budget. De spanning zit in de verwachte vermindering van het budget
per 2016 en de tijd die nodig is om de een transformatie (afname van het beroep op jeugdhulp) te
voltooien. Het risico bestaat dat de financiële effecten van de transformatie (vermindering kosten) zich
in een lager tempo ontwikkelen dan vermindering van het budget. Omdat nog niets bekend is over de
uitkomsten en de invoering van het objectieve verdeelmodel, vormt dit in 2015 een belangrijk
aandachtspunt.
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Uitlijnen budget Jeugdhulp
Op basis van de op dit moment bekende gegevens, zouden bovenstaande uitgangspunten als volgt
leiden tot een concrete verdeling van het budget binnen de regio/Flevoland en Lelystad:
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Korte toelichting op deze budgetverdeling.
Algemeen:
• De cijfers zijn gebaseerd op de VEKTIS cijfers die in juni/juli 2014 van het rijk zijn verkregen voor
wat betreft de AWBZ en JGGZ. Voor de provinciaal gefinancieerde zorg is een uitvraag gedaan.
• Gekozen is de meeste recente, beschikbare cijfers te gebruiken. Dat betekent de cijfers uit 2013
voor de AWBZ-ZIN, en voor de provinciaal gefinancieerde zorg van Vitree en Triade en de
Landelijk werkende instellingen mbt jeugdbescherming en jeugdreclassering. En met cijfers uit
2012 voor de AWBZ PGB, de JGGZ, en voor de provinciaal gefinancieerde zorg van Bureau
Jeugdzorg en Intermetzo. Deze keuze is in de regio gemaakt.
• De uitkomsten van deze analyse wijkt af van de bedragen genoemd in de meicirculaire ten aanzien
van de verschillende categorieën. Dat geldt voor alle Flevolandse gemeenten. Dat betekent een
grote mate van onzekerheid op basis waarvan nu een (zo betrouwbaar mogelijke) inschatting is
gemaakt van de te leveren zorg in 2015. Vandaar dat (lokaal) gekozen is voor een redelijke
reservering om te kunnen bijspringen waar nodig in 2015, naast het budget materieel evenwicht
(welke jaarlijks wordt ingericht). Ook regionaal is een reserve risicoverevening ingericht. Uiteraard
wordt regionaal en lokaal strak bewaakt of we binnen budget blijven.
Regionaal
• De gehanteerde systematiek is gebaseerd op de eerdere kaders die in de regio zijn vastgesteld,
waarbij het Regionaal Transitie Plan ook door de raad is vastgesteld. Deze is geactualiseerd, en
het Regionale Beleidsplan ligt nu ook voor aan de raad.
• De inkoop voor de regionale zorg zal plaatsvinden voor Almere. Hiervoor zullen ook
uitvoeringskosten in rekening gebracht worden. Dit is nu nog niet opgenomen in het regionale
budget, maar zal straks te koste gaan van de totaal voor Lelystad beschikbare uitvoeringskosten.
Daarover wordt nog een voorstel van Almere verwacht over de uitvoeringskosten en de
kostenverdeling.
Lokaal
• Gekozen is om in naamgeving de lokale termen aan te houden waarlangs straks de zorg ook zal
worden ingekocht/gesubsidieerd/ingericht. Bij dagbehandeling/dagbesteding gaat het zowel om
vormen die nu door de provincie worden gesubsidieerd en vormen die nu onder de AWBZ vallen
(Zorg in Natura). Het zelfde geldt voor de hulp binnen het J&Gteam. Op basis van gesprekken is
uitgegaan dat 80% van de ambulante hulp straks door het J&Gteam zal worden geleverd, en de
rest via maatwerk zou kunnen gerealiseerd. Binnen het maatwerkbudget zijn daarnaast de PGB’s
meegenomen.
• Van het budget beschikbaar voor het J&Gteam zal ook de ACTOR en de verdere
bedrijfsvoering/scholing ed ten behoeve van het team moeten worden ingericht.
Bovenstaand schema’s geven een beeld van de elementen waarop budget wordt ingezet. De nadere
invulling geschiedt binnen de grenzen van de beschikbare middelen. Daarnaast zijn als impuls voor de
transformatie in het sociaal domein ook incidentele middelen uit het Transitiefonds Sociaal Domein in
te zetten (zie hieronder).
Financiële sturing
Het Lelystadse jeugdstelsel kent een gelaagdheid zoals hierna gevisualiseerd:
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De jeugdhulpmiddelen (nieuwe budget en de reeds bestaande reguliere budgetten) waarover de
gemeente Lelystad vanaf 1 januari 2015 beschikt, zullen in de hier gevisualiseerde stromen ingezet
worden. De ombuiging van 25% van de middelen van regionaal naar lokaal in de jaren 2015-2017
betekent dat geleidelijk aan er meer middelen worden geleid naar het maatwerkbudget en versterking
van de “basis”. Het maatwerk budget zal worden beheerd door de actor.
Financiële voorzieningen bij de Decentralisaties
Zorg voor jeugdigen is soms onvoorspelbaar. Een toevallige samenloop waarbij meer kinderen dan
normaal binnen een jaar een beroep moeten doen op zeer dure vormen van specialistische hulp kan
voor een kleinere gemeente een enorme financiële impact hebben. Voor dit soort schommelingen
bovenlokaal worden ook vereveningsafspraken gemaakt. De basis daarvoor blijft dat we als gemeente
verantwoordelijk zijn voor de (kosten van de) zorg voor onze eigen kinderen. Om deze
schommelingen te kunnen opvangen worden regionaal afwijkingen binnen een jaar en binnen een
bandbreedte van 5% niet verrekend. Lokaal is in Lelystad met de vaststelling van de Kadernota
besloten een voorziening te treffen in de vorm van een ‘budget materieel evenwicht ’ waarmee
overschrijdingen op lokaal niveau binnen en tussen de jaren kunnen worden opgevangen.
Onderstaand een korte recapitulatie van de bestaande voorzieningen:
 Egalisatiereserve (Budget materieel evenwicht Jeugd en Wmo/AWBZ 2015-2018)
Dit betreft een egalisatiereserve die in de Programmabegroting 2015-2018 wordt opgenomen voor
de domeinen Jeugd en Wmo. Hiermee kunnen schommelingen in de inkomsten en uitgaven voor
Jeugd en Wmo worden opgevangen zonder tussentijdse bijsturing/aanpassing van de begroting.
Tot de verevening van de uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo 2015 door het instellen van een
‘budget materieel evenwicht’ is besloten bij de vaststelling van de kadernota’s jeugdhulp en Wmo
op 11 maart 2014. Daartoe is destijds voorgenomen om bij de eerstvolgende begrotingscyclus een
voorstel tot verdere uitwerking te doen. Dit heeft geleid tot een voorstel dat wordt opgenomen in de
Programmabegroting 2015 -2018 waarover de raad in november 2014 zal besluiten. De strekking
is dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om binnen de bestedingsvoorwaarden van
het sociaal domein middelen te reserveren om schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te
kunnen opvangen. Gezien de onzekerheid omtrent de uiteindelijke realisatie in 2015 en de omvang
van de budgetten voor de jaren na 2015 is het voorstel om een reserve sociaal domein in te stellen
voor 2015 t/m 2017. Deze reserve dient ter verevening van schommelingen in en tussen de
desbetreffende jaarschijven; primair binnen het betreffende dossier en desgewenst na
besluitvorming door de gemeenteraad tussen de dossiers.
Uitgangspunten:
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1.

2.
3.
4.

Voeding vindt plaats door een vooraf te bepalen deel van de middelen binnen het deelfonds
sociaal domein (Wmo 2015 & Jeugdzorg) te bestemmen als storting in de ‘reserve sociaal
domein’. Uitgaande van 5% van het voor de lokale jeugdhulp beschikbare budget zal in 2015
een eerste storting vanuit jeugd worden gedaan. Voor de Wmo wordt uitgegaan van een
soortgelijk percentage.
Verrekening met deze reserve vindt slechts plaats bij de vaststelling van de jaarrekening en
niet tussentijds.
De verrekening wordt bepaald door het verschil tussen begrote baten en lasten versus de
realisatie voor respectievelijk de beleidsterreinen Wmo en Jeugdzorg.
Tussentijdse afwijkingen zullen via de begrotingsmonitor worden gerapporteerd. Bij
substantiële afwijkingen buiten deze rapportagemomenten zal de raad via een informatiebrief
worden geïnformeerd.

 Vereveningsfonds Jeugdhulp bovenlokaal (2015-2018)
Reservering van 2% binnen het bovenlokale budget voor verevening van risico’s op regionaal
niveau. Dit wordt in de regio nog nader uitgewerkt.
 Algemene Reserve (= Risicobuffer gemeentebreed) (2015-2018)
Uit de Algemene Reserve kunnen eventueel incidentele overschrijdingen worden gedekt wanneer
bovenstaande voorzieningen niet toereikend zijn. Bij tekorten met doorwerking op termijn
(structureel) is herijking van het zorgaanbod noodzakelijk. Zoals ook vastgesteld in de kadernota is
het uitgangspunt nadrukkelijk dat de bekostiging van de jeugdhulp in Lelystad plaatsvindt binnen
de door het Rijk beschikbaar te stellen jeugdhulpgelden.
 Transitiefonds 2014-2015-2016
De gemeenteraad heeft eind 2013 bij het vaststellen van de begroting 2014-2017 het
Transitiefonds Sociaal Domein ingesteld. Dit betreft een stimuleringsfonds bedoeld voor incidentele
bijdragen als impuls voor de transformatie. Het gaat hierbij om initiatieven ter
versnelling/versterking van de omslag; lichtere arrangementen en dichterbij; die de basis
versterken om een verschuiving plaats te laten vinden naar meer lichte vormen van ondersteuning.
Preventief, investeren aan de voorkant loont de moeite. Totaal is beschikbaar € 4,5 mln voor de
vier transities in het sociale domein: Wmo, Jeugdzorg, Participatie/werk, passend onderwijs.
Hierbij heeft de raad de volgende spelregels geformuleerd, die aangeven voor welk doel het
transitiefonds ingezet kan worden:
- preventief aan de voorkant investeren, want voorkomen is beter dan genezen
- versnellen van transitie en transformatie, want voorinvesteren loont de moeite
- incidenteel geld voor tijdelijke acties, want structureel forse bezuiniging nodig
- nieuwe werkwijzen en oplossingen faciliteren, want andere antwoorden zijn nodig
- de gemeentelijke regierol versterken, want de beweging van binnen naar buiten is nodig
- reorganiseren capaciteit en aanbod, want rol maatschappelijke middenveld versterken
Daarnaast zijn de volgende spelregels voor het proces vastgesteld:
- aanvragen kunnen worden ingediend op de vier domeinen;
- een aanvraag uit het transitiefonds kan gedaan worden in de periode 1 juli 2014 – 1 januari
2017;
- een aanvraag uit het transitiefonds kan op elk moment van het jaar gedaan worden, maar
vereist besluitvorming van zowel college als raad;
- een aanvraag uit het transitiefonds wordt beargumenteerd aan de hand van bovenstaande
spelregels;
- een aanvraag uit het transitiefonds die bedoeld is om een pijnlijke bezuinigingsmaatregel
structureel op te vangen kan niet worden gehonoreerd.
In aanvulling op de spelregels van de raad kan een aantal spelregels worden toegevoegd.
Initiatieven moeten
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-

een duidelijk onderscheidende werkwijze of oplossing bieden die afwijkt van de huidige praktijk
in Lelystad;
een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners;
een bijdrage leveren aan afname van gebruik van specialistische (dure) zorg.

Een deel van de middelen willen we bestemmen voor het realiseren van door bewoners van
Lelystad voorgedragen initiatieven. Er kan een commissie van deskundige en onafhankelijke
Lelystedelingen worden gevormd die de initiatieven toetst en hierover een advies uitbrengt aan het
college. Een deel van de middelen willen we bestemmen voor initiatieven die worden ingediend
door organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Deze plannen kunnen worden
ontwikkeld door de organisaties zelf of op verzoek van de gemeente.
In de Programmabegroting 2015-2018 zal een uitwerkingsvoorstel worden opgenomen aangaande
het bovenstaande en de wijze waarop over voorstellen ten laste van het transitiefonds wordt
besloten.
Inkoop en bekostiging
Voor de regionale inkoop is ervoor gekozen dat de gemeente Almere wordt aangewezen als
aankoopcentrale. De deelnemers bepalen gezamenlijk welke zorg wordt ingekocht. De inkoop en de
onderhandelingen hierover geschieden door de gemeente Almere (onder voorbehoud van instemming
deelnemers). Dit wordt, zoals in hoofdstuk 7 ook is aangegeven, nader uitgewerkt in het kader van de
centrumregeling.
Het lokaal in te kopen aandeel gebeurt voor een belangrijk deel via subsidies in het kader van de
J&Gteams. Daarnaast geldt voor de PGB’s en de dagbehandeling/dagbesteding dat in 2015 op basis
van gesprekken beter zicht verkregen wordt op de diverse vormen van in te kopen hulp. Dat traject zal
in 2015 nader worden uitgewerkt. Om in 2015 zelf zorgcontinuïteit te kunnen bieden, worden zoveel
mogelijk de contracten (in natura) met de bestaande aanbieders gehandhaafd.
Beslispunten voor de raad:
1. Ten behoeve van de bovenlokale vormen van jeugdhulp € 13.623.813 (= 45,7 % van de uitkering
sociaal deelfonds jeugd beschikbaar te stellen.
2. Ten behoeve van de lokale vormen van jeugdhulp € 16.270.326 beschikbaar te stellen (= 54,3 %
van de uitkering sociaal deelfonds jeugd (incl. uitvoeringskosten en budget materieel evenwicht).
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10. Kwaliteit, toezicht en monitoring
10.1 Kwaliteit en Toezicht
Vanuit de decentralisatie Jeugd krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van zorg
voor jeugd. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de jeugdhulp van groot belang is voor het doen
slagen van de decentralisatie jeugd. Daarom zijn er reeds veel kwaliteitseisen opgenomen in de
1
jeugdwet. In de jeugdwet worden de volgende kwaliteitseisen gesteld aan alle vormen van jeugdhulp :
 De norm van ‘verantwoorde hulp’
 Gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp
 Systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder,
uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering
 De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 De meldplicht calamiteiten en geweld
 Verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen
Deze kwaliteitseisen gelden, naast de eisen rond de positie van jeugdigen en ouders, voor alle
jeugdhulpaanbieders, alle gecertificeerde instellingen en het AMHK.
Wij kiezen als uitgangspunt voor jeugdhulp dat de geboden hulp minimaal voldoet aan de landelijke
kwaliteitseisen zoals gesteld in de jeugdwet en het uitvoeringsbesluit. Om niet teveel veranderingen
gelijktijdig in te zetten wordt ervoor gekozen bestaande instrumenten gedurende de transitie te blijven
gebruiken. Dit is ook de richting die de regio Flevoland verwoord in het Regionaal Transitie Plan.
In aanvulling op de wettelijke verplichte kwaliteitseisen zijn er een tweetal aanvullende kwaliteitseisen
voor de bovenlokale zorgverlening:
1. In aanvulling op het gebruikmaken van het hulpverleningsplan, dient dit plan opgesteld te worden
vanuit het principe: ‘één kind, één gezin, één plan’.
2. Op bovenlokaal niveau wordt op termijn uitsluitend gewerkt met geregistreerde professionals (zoals
voorzien in het landelijke traject professionalisering jeugdzorg).
De kwaliteitseisen worden betrokken bij de contractering van jeugdhulp en de subsidieafspraken. Op
basis van de bevindingen na één of meerdere jaren kan de gemeente overgaan tot aanvulling,
aanscherping en/of verfijning van de kwaliteitseisen.
Toezicht
Om overlap tussen toezicht door het Rijk en de gemeenten te voorkomen, is er door de wetgever
gekozen voor landelijk toezicht. De wet voorziet in instelling van het landelijk toezicht op de kwaliteit in
algemene zin van het jeugdstelsel en op de naleving van de wet. Het toezicht draagt maximaal bij
aan:
 Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp in het nieuwe stelsel
 Het versterken van de positie van jongeren en hun ouders of verzorgers (de cliënten)
 De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid en de wet- en regelgeving die op het
jeugdstelsel van toepassing is
De inspectie richt zich bij het programmeren van het toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg in
algemene zin en op de naleving van de wettelijke eisen niet alleen op het belang en de wensen van
Rijksoverheid maar ook op die van de gemeenten. Zo levert zij een betekenisvolle bijdrage aan de
verantwoordelijkheid van het Rijk én van de gemeenten ten aanzien van het stelsel en van de
1

Voor de eisen ‘verantwoorde hulp’, ‘plan’, ‘medezeggenschap’ en ‘systematische kwaliteitsbewaking’ is de
uitvoering afgestemd op de aard en intensiteit van de jeugdhulp en op de omvang van de instelling.
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uitvoering. Als regio Flevoland zullen we onze aanvullende kwaliteitseisen kenbaar maken bij de
inspectie, zodat dit kan worden meegenomen bij de inspectie.

10.2. Monitoring
We willen volgen of de inzet die gemeente Lelystad pleegt bijdraagt aan het realiseren van de ambitie.
Door monitoring verkrijgen we inzicht of ons jeugdstelsel functioneert op de wijze zoals beoogd in de
kadernota jeugdhulp. De uitkomsten van monitoring moeten laten zien of gedaan wordt wat nodig is
en of dat goed wordt gedaan. Vervolgens worden de uitkomsten gebruikt om het beleid aan te passen
en verbeteringen door te voeren.
Uit de kadernota
In 2014 vindt monitoring plaats van de 0-situatie betreffende: vraag, gebruik, kosten en kwaliteit van
de Jeugdhulp.
Visie op monitoring
Als kaders geeft de kadernota jeugdhulp ‘Kansrijk opgroeien in Lelystad’:
a. De ondersteuningsbehoefte van kind en gezin is leidend, in plaats van het ondersteuningsaanbod
van instellingen. Aan professionals de ruimte te geven om cliënten hulp en ondersteuning te
bieden passend bij de ondersteuningsbehoefte.
b. Tijdig en nabij de benodigde ondersteuning te bieden aan kind en gezin, zo zwaar als nodig, en
lichter zodra het kan. De beweging te maken naar minder gebruik van duurdere vormen van zorg
en eerder terug naar lichtere vormen van zorg.
Om recht te doen aan de gestelde kaders kiezen we ervoor om de monitoring te plaatsen in de context
van een aantal richtinggevende principes:
1. Vertrekpunt: vertrouwen in de professional
Handelingsruimte bieden aan professionals verstrekt vanuit het vertrouwen dat professionals weten
wat ze moeten doen om goede zorg voor jeugd te realiseren. Handelingsruimte betekent professionals
de ruimte geven om met ouders, jongeren en hun netwerken de juiste oplossingen te zoeken. Daar
hoort bij dat professionals hun eigen handelen kunnen verantwoorden: inzicht kunnen geven in hun
eigen handelen, kunnen uitleggen welke keuzes zij hebben gemaakt en waarom en wat de resultaten
daarvan zijn voor de cliënt.
2. Overheid: uit de controle-modus en uit de regelreflex
Handelingsruimte voor professionals houdt in dat de gemeente haar bemoeienis met de uitvoering tot
een minimum beperkt. De gemeente is regisseur op de ambities en doelen van het jeugdstelsel en het
gemeentelijk jeugdbeleid en brengt met het werkveld heldere afspraken over de te behalen resultaten
tot stand. De gemeente waakt voor de bijna automatische reflex van de overheid om teveel vanuit
risicobeheersing te handelen, met bijbehorende controlemechanismen, regels en bureaucratie.
3. Beperkte set betekenisvolle indicatoren
Vermindering van administratieve lasten voor professionals staat hoog op de prioriteitenlijst.
Uitgangspunt is dat professionals alleen gegevens registreren die voor hen zelf direct nut hebben
binnen hun eigen primaire proces, voor de planning of evaluatie van behandeldoelen. Diezelfde
gegevens worden ontsloten voor managementinformatie, beleidskeuzes en politieke sturing. Dit is
alleen mogelijk als we werken met een beperkte set betekenisvolle prestatie-indicatoren. Het gaat
daarbij om prestatie-indicatoren voor maatschappelijke resultaten (bijvoorbeeld minder schooluitval,
meer jeugdigen groeien op in een gezin, verminderd zorgverbruik) en prestatie-indicatoren voor de
kwaliteit en effecten van zorg en dienstverlening (bijvoorbeeld klanttevredenheid, afname problemen).
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4. Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden
Dienstverlening en klantgerichtheid is complexer dan puur en alleen met prestatie-indicatoren kan
worden aangetoond. Het gaat om de betekenis en de analyse achter de cijfers. We pleiten voor
kwaliteitsgesprekken: gesprekken over kwaliteit en prestaties van zorg, met de cijfers op tafel én met
de verhalen over de cijfers op tafel. Gesprekken waarin professionals, managers, ambtenaren en
bestuurders zichzelf en elkaar een spiegel voorhouden en reflecteren op de resultaten en prestaties
van de geleverde zorg. Gesprekken die inspireren om het, ieder vanuit zijn eigen rol, nog weer beter
te doen.
5. Meten om te verbeteren
Het gaat om continu en systematisch verbeteren. De kunst is om een permanente leeromgeving te
creëren, waarin de professionals en burgers en de overheid met elkaar kunnen blijven werken aan
verbetering van kwaliteit van zorg.
Wat gaan we monitoren?
Vorenstaande betekent onder andere dat we zorgaanbieders niet meer willen belasten dan nodig is en
alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn.
Indicatoren basisset beschikbaar vanuit landelijk
Vanuit VWS/VNG wordt gewerkt aan een gemeentelijke dataset met beleidsinformatie die via het CBS
beschikbaar komt. Er zijn voorlopige indicatoren benoemd die een moeten basisset vormen. De
aanbieders van jeugdhulp leveren hiervoor informatie aan het CBS.
Onderwerp

Items

Bron

Gebruik jeugdhulp

Per unieke jeugdige:
 BSN
 Geboortedatum
 Geslacht
 Adres (conform woonplaatsbeginsel)
 Type jeugdhulp dat is ingezet
 Startdatum jeugdhulp
 Einddatum jeugdhulp
 Verwijzer naar de jeugdhulp
 Reden beëindiging van de jeugdhulp
 Gegevens over de uitvoerende instelling

Jeugdhulpaanbieders via
CBS

Inzet jeugdbescherming
en jeugdreclassering

Per unieke jeugdige:
 BSN
 Geboortedatum
 Geslacht
 Adres (conform woonplaatsbeginsel)
 Type maatregel JB, JR of inzet drang
 Startdatum maatregel
 Einddatum maatregel
 Datum uitspraak maatregel
 Datum eerste contact
 Reden beëindiging van de maatregel
 Wel/geen inzet erkende interventie(s) bij
uitvoeren maatregel JR
 Gegevens over de uitvoerende instelling

Gecertificeerde
instellingen via CBS

Maatschappelijk outcome 

Aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in CBS of andere
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Kindermishandeling











een veilige woonomgeving
(bestaande) landelijke
Aantal kinderen en jongeren dat deelneemt bronnen
aan regulier onderwijs
Aantal jongeren dat werkt
Aantal kinderen en jongeren dat in
aanraking komt met de politie
Aantal jongeren dat drugs gebruikt
Aantal gegeven adviezen;
Aantal ontvangen meldingen;
Aantal verrichte onderzoeken;
Hoedanigheid van de persoon die contact
opnam met het AMHK;
Datum melding
Datum start onderzoek
Datum einde onderzoek
Uitkomst van het AMHK-onderzoek;
Vervolgtraject voor kind/gezin na het
AMHK-onderzoek.

AMHK via CBS

Aanvullende lokale indicatoren
We hebben naast deze landelijke indicatoren behoefte aan extra sturingsinformatie om inzicht te
verkrijgen in kosten, resultaten en kwaliteit van geboden jeugdhulp. De basisset aan indicatoren is
hiervoor niet voldoende. Als aanvulling benoemen we een beperkt aantal algemene indicatoren,
waarvoor aanvullende informatie opgehaald moet worden bij de aanbieders van jeugdhulp. Hierbij is
grotendeels aansluiting gezocht bij de set indicatoren die voor het CJG Lelystad is ontwikkeld
(gebaseerd op het onderzoek naar geschikte indicatoren dat door het Nederlands Jeugdinstituut is
verricht).
Het gebruik van indicatorensets is afgestemd binnen de regio Flevoland waarin wij samenwerken voor
het bovenlokaal te organiseren deel van de jeugdhulp.. Het gedeelde uitgangspunt ‘één gezin, één
plan, één regisseur’ vereist dat gegevens over lokale jeugdhulp en regionaal georganiseerde
jeugdhulp samengebracht kunnen worden. In onderstaande opsomming zijn de aanvullende
indicatoren benoemd. De laatste 2 zijn als uitkomst van het overleg met de regio toegevoegd aan de
CJG-indicatorenset. In het Regionaal Transitieplan zijn de afspraken opgenomen.
Aanvullende indicatoren:
1. De mate van tevredenheid van jeugdigen en hun ouders over de resultaten van een dienst of
product.
2. De reden van einde zorg (mate van uitval).
3. De mate waarin verminderen van problematiek wordt ervaren na ingezette ondersteuning.
4. De mate waarin opbouw van lokale zorg resulteert in minder vraag naar gespecialiseerde zorg.
5. Het aantal gezinnen waarvoor professionele zorg-coördinatie is geregeld volgens 1 gezin, 1 plan,
1 regisseur.
6. Leveringssnelheid van een dienst of product.
7. Kostprijs van een dienst of product.
8. Kostenplanning en realisatie.
Nadere uitwerking van deze indicatoren in samenspraak met het werkveld is een noodzakelijke
voorwaarde om tot praktisch haalbare afspraken te komen over hoe de indicatoren gemeten kunnen
worden. Hierbij is onder meer van belang hoe gegevens vastgelegd moeten en kunnen worden in
systemen van de zorgaanbieders.
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Beslispunten voor de raad:
- De volgende vijf richtinggevende principes voor monitoring vaststellen:
1. Vertrekpunt: vertrouwen in de professional
2. Overheid: uit de controle-modus en uit de regelreflex
3. Beperkte set betekenisvolle indicatoren
4. Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden
5. Meten om te verbeteren
- Vooralsnog bestaande instrumenten voor de toetsing van kwaliteit te gebruiken in de eerste fase
na de transitie, uitgaande van de wettelijk bepaalde kwaliteitseisen.
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11. Communicatieplan
Tijdens de behandeling van de kadernota’s AWBZ / Wmo en Jeugdzorg heeft de gemeenteraad
aangeven grote waarde te hechten aan een zorgvuldige communicatie met alle partijen rondom de
invoering van de veranderingen rondom de AWBZ / Wmo en Jeugdzorg. De gemeenteraad gaf aan
graag ter informatie het communicatieplan over deze onderwerpen te ontvangen. Beoogd effect van
het communicatieplan:






Bestaande en nieuwe cliënten en hun mantelzorgers tijdig en goed laten weten waar ze aan
toe zijn.
Het faciliteren van professionals, zodat zij hun belangrijke informerende rol of hun
doorverwijsrol goed kunnen vervullen.
Inwoners van Lelystad correct en laagdrempelig informeren over de Lelystadse aanpak en het
Lelystadse beleid.
Goed Lelystads beleid maken met draagvlak. Daarvoor is het nodig dat we de juiste mensen
op het juiste moment erbij betrekken.
Een bijdrage leveren aan een cultuurverandering tot de ‘participatiesamenleving’, waarbij een
‘recht op ondersteuning’ verandert in het eerst, waar mogelijk, benutten van de eigen
mogelijkheden en het omkijken naar en zorgen voor elkaar.

In dit communicatieplan staan alle belangrijke communicatiemomenten en belanghebbenden
beschreven, op die manier weten alle partijen waar zij aan toe zijn en kan het communicatieproces
zorgvuldig gedaan worden. Het communicatieplan is een dynamisch document, in die zin dat op het
moment dat landelijke besluitvorming wijzigt of wanneer er ontwikkelingen zijn, we daar flexibel op in
kunnen spelen, zonder de kaders zoals beschreven in het communicatieplan uit het oog te verliezen.
Het communicatieplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de belangrijke jeugdpartners en
Lelystadse organisaties. Dit plan wordt gedeeld met alle betrokken organisaties in het proces en zal
ook te vinden zijn op de website van de gemeente, zodat deze voor iedereen (inwoner, professional
en pers) te raadplegen is. Dit communicatieplan is vastgesteld door college en gaat separaat ter
informatie naar de gemeenteraad en is te vinden op de website van de gemeente Lelystad.
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12. Uitwerkingssporen
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Bijlagen

Bijlage 1 Verklaring begrippen en afkortingen
Bijlage 2 Antwoordbrief aan de instellingen
Bijlage 3 Reactie college op advies Wmo Cliëntenraad
Bijlage 4 Regionaal Beleidsplan (RBP)
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Bijlage 1 Verklaring begrippen en afkortingen

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

AMHK

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling ‘Veilig
Thuis’. Samenvoeging van het AMK en Steunpunt Huiselijk Geweld
(SHG).

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wettelijke verzekering voor
zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom.

Begeleiding (AWBZ)

Het geven van (beroepsmatige) ondersteuning op het gebied van
structuur, dagritme en praktische hulp bij taken, gericht op het
bevorderen, behouden of vergroten van zelfredzaamheid van mensen
met een ernstig regieverlies of een ernstig invaliderende aandoening of
beperking. Binnen de begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen
begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding).

Behandeling

Hulp om te genezen of om te voorkomen dat aandoening of een
handicap erger wordt.

Beschut werken

Werken onder begeleiding voor mensen met weinig perspectief op de
arbeidsmarkt.

BJZ

Bureau jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is tot 1 januari 2015 de
toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. Dit betekent dat medewerkers
van Bureau Jeugdzorg elk verzoek om hulp beoordelen en vervolgens
vaststellen welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en
ouders, of verwijzen door naar andere hulpverleners.

Dagbesteding (AWBZ)

Ook wel begeleiding groep genoemd. Het gaat om de structurele
tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief
wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

Diagnose

Bij een diagnose wordt bij een patiënt een ziekte of aandoening
vastgesteld. Een diagnose kan ook bepalen welke verzorging of
verpleging iemand nodig heeft.

Eerste lijns
(Gezondheidszorg)

alle niet-gespecialiseerde, vrij toegankelijke voorzieningen in de
gezondheidszorg en de hulp- en dienstverlening in de directe
woonomgeving van de cliënt.

Extramura(a)l(e) (zorg)

Zorg die beschikbaar is voor mensen die zelfstandig wonen.

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg. Bijvoorbeeld ouders
die zorgen voor hun kind. Of een man die zorgt voor zijn vrouw. Bij
gebruikelijke zorg heeft u geen recht op AWBZ-zorg.

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg. Een deelgebied binnen de
gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan
mensen met psychische problemen, evenals preventie.
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Geïndiceerde jeugdzorg

Jeugdzorg waar een cliënt recht op heeft als gevolg van een
indicatiebesluit van bureau jeugdzorg.

Gesloten jeugdzorg

(gesloten) verblijf en gedwongen behandeling in speciale
jeugdzorginstellingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen.

Hardheidsclausule

Bij een hardheidsclausule wordt een uitzondering gemaakt, waardoor u
geen eigen bijdrage voor zorg in de AWBZ hoeft te betalen. Deze
uitzondering geldt als minderjarige, inwonende kinderen dringend zorg
nodig hebben. Een zorgverzekeraar kan deze uitzondering maken op
advies van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk of de
Raad voor de Kinderbescherming.

Indicatie

Besluit waarin is vastgelegd of iemand recht heeft op zorg. Als dat het
geval is, is ook vermeld hoeveel zorg deze persoon krijgt en voor welke
periode.

Intramura(a)l(e) (zorg)

Ook wel residentiële zorg genoemd. Zorg die verleend wordt aan
mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven.

J&O

Jeugd- en Opvoedhulp.

Jeugdhulp

1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan
jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen
en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische
problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige,
opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde
problemen;
2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk
verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een
somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die
de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het
gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een
tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of
psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van
achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.

Jeugdbescherming

Een kind heeft recht op een gezonde ontwikkeling; zo niet dan treedt de
jeugdbescherming op; onvrijwillige hulpverlening op grond van een door
de kinderrechter uitgesproken maatregel, waardoor het ouderlijk gezag
wordt beperkt of ontnomen omdat er sprake is van een ernstige
bedreiging voor het kind vanwege mishandeling of verwaarlozing, van
een ernstige wetsovertreding door minderjarige of als het ouderlijk
gezag ontbreekt; onderdeel van jeugdzorg.

Jeugd-GGZ

geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Een deelgebied binnen de
gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan

46

mensen met psychische problemen, evenals preventie.
Jeugdhulpplicht

Het wettelijke recht op zorg zoals deze nu nog bestaat, wordt
vervangen door een jeugdhulpplicht van gemeenten. Gemeenten
moeten als eerste inzetten op preventie, eigen kracht en hulp en
ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat onvoldoende
soelaas biedt, is het college verplicht een voorziening op het gebied
van jeugdhulp treffen. De gemeente beslist zelf of en welke voorziening
een jeugdige nodig heeft. Zij is echter wel verplicht een deskundige te
laten adviseren en beoordelen of en welke jeugdhulpvoorziening nodig
is. Als een gemeente tekort schiet in haar ‘jeugdhulpplicht’ is het in
eerste instantie aan de gemeenteraad om aan de bel te trekken. Als
sprake is van ernstige en structurele nalatigheid van een gemeente,
moet de provincie zich erover buigen.

Jeugdreclassering

Hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld
zijn wegens een strafbaar feit.

Kanteling

Werkwijze/proces waarbij de omslag van claim- en aanbodgericht
werken naar vraag- en resultaatgericht werken centraal staat. Centrale
doelstelling is het stimuleren van particiaptie en zelfredzaamheid van
alle burgers. Het vraag- en resultaatgericht werken krijgt o.a. vorm in
een keukentafelgesprek.

Kortdurend verblijf
(AWBZ)

Logeren gedurende maximaal drie etmalen per week in een AWBZinstelling. Het gaat om inwoners die permanent toezicht nodig hebben.
Ook is er een noodzaak tot ontlasting van de mantelzorger die
permanent toezicht houdt.

Mantelzorger

Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende in zijn of haar omgeving.

MEE

Organisatie die mensen met een beperking ondersteunt en adviseert bij
het vinden van zorg. MEE is er bijvoorbeeld voor mensen met een
lichamelijke handicap of chronische ziekte, een verstandelijke handicap
of autisme. MEE heette voorheen Sociaal-Pedagogische Dienst (SPD).

Ouderlijk gezag

De biologische ouders voeren het gezag (recht om beslissingen te
nemen over een minderjarig kind) uit over een minderjarige.

Participatie

Deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het
hebben van werk, volgen van onderwijs, betrokken zijn bij leefbaarheid
van de eigen omgeving.

Participatiewet

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Met de
Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen
deelnemen in de samenleving.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier
onderwijs kunnen volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet.
Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het
speciaal onderwijs. De Wet passend onderwijs treedt 1 augustus 2014
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in werking.
Pedagogische civil
society/ gemeenschap

Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen
van kinderen. De pedagogische civil society is er voor en door iedereen
die direct of indirect betrokken is bij opvoeden, opgroeien en
gezondheid van de jeugd.

Persoonlijke verzorging
(AWBZ)

Het ondersteunen bij of het overnemen van lichaamsgebonden zorg,
zoals wassen, aankleden, hulp bij eten, drinken of toiletgebruik.

PGB

Persoonsgebonden budget. Een geldbedrag waarmee de cliënt zelf de
zorg in kan kopen.

Toegang

Het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt
gemeld) bij het sociaal wijkteam met een ondersteuningsvraag, tot het
bieden van passende ondersteuning.

Tweede lijns
(Gezondheidszorg)

zorg die alleen toegankelijk is na verwijzing door een zorgaanbieder uit
de eerste lijn, zoals een huisarts.

Verblijf

vast of tijdelijk wonen in een instelling.

Voogdij

Anderen dan de biologische ouders voeren het gezag uit over een
minderjarige.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers.

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening. Regelt de verplichting van gemeenten
om mensen, die vanwege hun beperking niet aan werk kunnen komen,
de mogelijkheid te bieden onder aangepaste omstandigheden te
werken.

Zelfredzaamheid

Het vermogen om zelfzorgactiviteiten uit te voeren zonder professionele
hulp.

Zorg in natura

Zorg verleend door een instelling die via gemeente of zorgkantoor
wordt betaald.

ZVW

Zorgverzekeringswet.
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Bijlage 1 Verklaring begrippen en afkortingen

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

AMHK

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Samenvoeging van het AMK en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wettelijke verzekering voor
zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom.

Begeleiding (AWBZ)

Het geven van (beroepsmatige) ondersteuning op het gebied van
structuur, dagritme en praktische hulp bij taken, gericht op het
bevorderen, behouden of vergroten van zelfredzaamheid van mensen
met een ernstig regieverlies of een ernstig invaliderende aandoening of
beperking. Binnen de begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen
begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding).

Behandeling

Hulp om te genezen of om te voorkomen dat aandoening of een
handicap erger wordt.

Beschut werken

Werken onder begeleiding voor mensen met weinig perspectief op de
arbeidsmarkt.

BJZ

Bureau jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de
gehele jeugdzorg. Dit betekent dat medewerkers van Bureau
Jeugdzorg elk verzoek om hulp beoordelen en vervolgens vaststellen
welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders, of
verwijzen door naar andere hulpverleners.

Dagbesteding (AWBZ)

Ook wel begeleiding groep genoemd. Het gaat om de structurele
tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief
wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

Diagnose

Bij een diagnose wordt bij een patiënt een ziekte of aandoening
vastgesteld. Een diagnose kan ook bepalen welke verzorging of
verpleging iemand nodig heeft.

Eerste lijns
(Gezondheidszorg)

alle niet-gespecialiseerde, vrij toegankelijke voorzieningen in de
gezondheidszorg en de hulp- en dienstverlening in de directe
woonomgeving van de cliënt.

Extramura(a)l(e) (zorg)

Zorg die beschikbaar is voor mensen die zelfstandig wonen.

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg. Bijvoorbeeld ouders
die zorgen voor hun kind. Of een man die zorgt voor zijn vrouw. Bij
gebruikelijke zorg heeft u geen recht op AWBZ-zorg.

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg. Een deelgebied binnen de
gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan
mensen met psychische problemen, evenals preventie.
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Geïndiceerde jeugdzorg

Jeugdzorg waar een cliënt recht op heeft als gevolg van een
indicatiebesluit van bureau jeugdzorg.

Gesloten jeugdzorg

(gesloten) verblijf en gedwongen behandeling in speciale
jeugdzorginstellingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen.

Hardheidsclausule

Bij een hardheidsclausule wordt een uitzondering gemaakt, waardoor u
geen eigen bijdrage voor zorg in de AWBZ hoeft te betalen. Deze
uitzondering geldt als minderjarige, inwonende kinderen dringend zorg
nodig hebben. Een zorgverzekeraar kan deze uitzondering maken op
advies van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk of de
Raad voor de Kinderbescherming.

Indicatie

Besluit waarin is vastgelegd of iemand recht heeft op zorg. Als dat het
geval is, is ook vermeld hoeveel zorg deze persoon krijgt en voor welke
periode.

Intramura(a)l(e) (zorg)

Ook wel residentiële zorg genoemd. Zorg die verleend wordt aan
mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven.

J&O

Jeugd- en Opvoedhulp.

Jeugdhulp

4. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan
jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen
en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische
problemen en stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige,
opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde
problemen;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk
verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een
somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een
chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die
de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
6. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het
gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een
tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of
psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van
achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.

Jeugdbescherming

Een kind heeft recht op een gezonde ontwikkeling; zo niet dan treedt de
jeugdbescherming op; onvrijwillige hulpverlening op grond van een door
de kinderrechter uitgesproken maatregel, waardoor het ouderlijk gezag
wordt beperkt of ontnomen omdat er sprake is van een ernstige
bedreiging voor het kind vanwege mishandeling of verwaarlozing, van
een ernstige wetsovertreding door minderjarige of als het ouderlijk
gezag ontbreekt; onderdeel van jeugdzorg.

Jeugd-GGZ

geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Een deelgebied binnen de
gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan
mensen met psychische problemen, evenals preventie.
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Jeugdhulpplicht

Het wettelijke recht op zorg zoals deze nu nog bestaat, wordt
vervangen door een jeugdhulpplicht van gemeenten. Gemeenten
moeten als eerste inzetten op preventie, eigen kracht en hulp en
ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat onvoldoende
soelaas biedt, is het college verplicht een voorziening op het gebied
van jeugdhulp treffen. De gemeente beslist zelf of en welke voorziening
een jeugdige nodig heeft. Zij is echter wel verplicht een deskundige te
laten adviseren en beoordelen of en welke jeugdhulpvoorziening nodig
is. Als een gemeente tekort schiet in haar ‘jeugdhulpplicht’ is het in
eerste instantie aan de gemeenteraad om aan de bel te trekken. Als
sprake is van ernstige en structurele nalatigheid van een gemeente,
moet de provincie zich erover buigen.

Jeugdreclassering

Hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld
zijn wegens een strafbaar feit.

Kanteling

Werkwijze/proces waarbij de omslag van claim- en aanbodgericht
werken naar vraag- en resultaatgericht werken centraal staat. Centrale
doelstelling is het stimuleren van particiaptie en zelfredzaamheid van
alle burgers. Het vraag- en resultaatgericht werken krijgt o.a. vorm in
een keukentafelgesprek.

Kortdurend verblijf
(AWBZ)

Logeren gedurende maximaal drie etmalen per week in een AWBZinstelling. Het gaat om inwoners die permanent toezicht nodig hebben.
Ook is er een noodzaak tot ontlasting van de mantelzorger die
permanent toezicht houdt.

Mantelzorger

Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende in zijn of haar omgeving.

MEE

Organisatie die mensen met een beperking ondersteunt en adviseert bij
het vinden van zorg. MEE is er bijvoorbeeld voor mensen met een
lichamelijke handicap of chronische ziekte, een verstandelijke handicap
of autisme. MEE heette voorheen Sociaal-Pedagogische Dienst (SPD).

Ouderlijk gezag

De biologische ouders voeren het gezag (recht om beslissingen te
nemen over een minderjarig kind) uit over een minderjarige.

Participatie

Deelname van (groepen) burgers aan de samenleving, zoals het
hebben van werk, volgen van onderwijs, betrokken zijn bij leefbaarheid
van de eigen omgeving.

Participatiewet

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Met de
Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen
deelnemen in de samenleving.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier
onderwijs kunnen volgen. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet.
Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het
speciaal onderwijs. De Wet passend onderwijs treedt 1 augustus 2014
in werking.
51

Pedagogische civil
society/ gemeenschap

Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen
van kinderen. De pedagogische civil society is er voor en door iedereen
die direct of indirect betrokken is bij opvoeden, opgroeien en
gezondheid van de jeugd.

Persoonlijke verzorging
(AWBZ)

Het ondersteunen bij of het overnemen van lichaamsgebonden zorg,
zoals wassen, aankleden, hulp bij eten, drinken of toiletgebruik.

PGB

Persoonsgebonden budget. Een geldbedrag waarmee de cliënt zelf de
zorg in kan kopen.

Toegang

Het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt
gemeld) bij het sociaal wijkteam met een ondersteuningsvraag, tot het
bieden van passende ondersteuning.

Tweede lijns
(Gezondheidszorg)

zorg die alleen toegankelijk is na verwijzing door een zorgaanbieder uit
de eerste lijn, zoals een huisarts.

Verblijf

vast of tijdelijk wonen in een instelling.

Voogdij

Anderen dan de biologische ouders voeren het gezag uit over een
minderjarige.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers.

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening. Regelt de verplichting van gemeenten
om mensen, die vanwege hun beperking niet aan werk kunnen komen,
de mogelijkheid te bieden onder aangepaste omstandigheden te
werken.

Zelfredzaamheid

Het vermogen om zelfzorgactiviteiten uit te voeren zonder professionele
hulp.

Zorg in natura

Zorg verleend door een instelling die via gemeente of zorgkantoor
wordt betaald.

ZVW

Zorgverzekeringswet.
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1.

Aanleiding

Gemeenten krijgen met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen
van jeugdhulp. Jeugdzorg wordt omgebouwd naar jeugdhulp, dit is een ingrijpende transitie
maar vooral ook een transformatie! Dit Regionaal Beleidsplan (RBP) Op naar 2015! beschrijft
de concrete uitwerking van de visie op deze transformatie. De Flevolandse wethouders
(gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) zien de
decentralisatieopgaven als kans om de samenwerking verder vorm te geven. Het
uitgangspunt daarbij is ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’.
Regio Flevoland is in 2013 reeds gestart met een brede visie op de transitie en transformatie
van jeugdhulp. Dit heeft geresulteerd in een vastgesteld Regionaal Transitieplan (RTP) Zorg
voor Jeugd Flevoland, december 2013.
In het Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland is vastgelegd dat deze jaarlijks
geactualiseerd wordt middels een voortgangsrapportage. Daarbij zijn inmiddels ook de
definitieve budgetten via de Meicirculaire 2014 gepubliceerd. Het RBP Op naar 2015!
actualiseert het RTP en concretiseert aan de hand van de Focuslijst 2014 welke taken uit de
Jeugdwet minimaal geregeld moeten zijn. Dit zijn:
 Focus op: beleidsplan en verordening Jeugd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om
uiterlijk op 31 oktober 2014 een door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsplan Jeugd
en verordening Jeugd 2015 te hebben. Dit is een lokaal aandachtspunt. Ook het RBP
moet door alle zes gemeenteraden vastgesteld worden.
 Focus op: AMHK inrichten. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om regionaal
één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te stellen
en in stand te houden. Dit aandachtspunt komt terug in dit RBP.
 Focus op: huidige budgetten en aantallen jeugd-AWBZ/PGB. Na de bezuiniging uit het
Regeerakkoord op de AWBZ wordt nog extra bezuinigd op AWBZ, PGB en ZIN. Voor
het regionaal in te kopen deel van de AWBZ, komt dit punt terug in dit RBP.
 Focus op: huidig jeugdhulpgebruik. Om te kunnen inkopen en sturen, is het belangrijk
dat gemeenten het huidige jeugdhulpgebruik in de gemeente in beeld hebben. Voor
zover het de regionaal in te kopen hulp betreft, komt dit terug in dit RBP.
 Focus op: toegang op orde/crisisopvang. Professionals bij de toegang moeten
beschikken over de juiste competenties en de benodigde bevoegdheden, conform de
wettelijke voorwaarden bij de toegang. De toegang is een lokale aangelegenheid. In dit
RBP komt alleen de toegang naar de regionaal in te kopen hulp terug.
 Focus op: gegevensuitwisseling en privacy. Het is van groot belang dat de verbindingen
binnen het functioneel model van de gemeente goed op elkaar aansluiten.
 Focus op: zorgcontinuïteit /passend en dekkend aanbod. Op 1 januari 2015 dienen
gemeenten alle benodigde jeugdhulp te hebben ingekocht. Voor zover het de regionaal
in te kopen hulp betreft, wordt daar in dit RBP aandacht aan gegeven.
 Focus op: interne gemeentelijke processen op orde. Om op 1 januari 2015 klaar te zijn,
zijn de interne processen ingericht. Het is zaak om zo snel als mogelijk een inschatting
te maken welke formatieve uitbreiding in de gemeentelijke organisatie dit met zich
meebrengt. Dit is een lokale aangelegenheid.
 Focus op: regionaal inkopen. Voor de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp zoals
Jeugd-GGZ, is een regionale inkooporganisatie of regionaal accounthouder nodig. Hier
wordt in dit RBP aandacht aan besteed.
 Focus op: aansluiting op gedwongen kader. Gemeenten maken afspraken met de Raad
voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming
en jeugdreclassering (JB/JR). Dit komt in dit RBP terug.
Het uitdrukkelijk uitgangspunt voor dit Regionaal Beleidsplan vormen de onderdelen waarop
regionaal moet worden samengewerkt. De overige onderdelen zijn lokaal bepaald en zullen
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lokaal worden uitgewerkt. Regionale samenwerking ten aanzien van de inkoop van
jeugdhulp is nodig met betrekking tot:
 Residentiële (24-uurs) zorg en crisisopvang
 Pleegzorg
 Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus)
 Jeugdreclasseringmaatregelen
 Jeugdbeschermingmaatregelen
 Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) en crisisdienst
 Zeer gespecialiseerde dagbehandeling
 Jeugd-GGZ: specialistische GGZ en (verplicht voor 3 jaar ook de) generalistische
basis GGZ
De transitie jeugdzorg is onderdeel van de transities binnen het sociale domein. Daarmee is
er sprake van een intensieve interactie tussen de ontwikkelingen in de jeugdzorg en het
bredere sociale domein van iedere gemeente. Dit RBP is daarom afgestemd met
gemeentelijke beleidsplannen voor het sociale domein en met de lokale verordeningen
Jeugd.
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2. De transformatie
De transitie biedt gemeenten de mogelijkheid om vernieuwingen aan te brengen die zorgen
dat de eigen regie en eigen kracht van jongeren en hun ouders wordt aangesproken, opdat
jongeren gezond en veilig op kunnen groeien en uiteindelijk kunnen participeren in de
samenleving. De bezuiniging op het budget maakt dat gemeenten de instroom, doorstroom
en uitstroom in de gespecialiseerde jeugdhulp slimmer, efficiënter en effectiever moeten
gaan vormgeven.

2.1 Convenant: start van de samenwerking
Op 4 oktober 2012 hebben de Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland het
Convenant Zorg voor Jeugd Flevoland ondertekend. Dit convenant heeft de samenwerking
voor een soepele overgang van provinciale jeugdzorgtaken aan de gemeenten bekrachtigd
en heeft zich inhoudelijk gericht op overeenstemming over de onderdelen:
 Proces en verantwoordelijkheid
 Ruimte voor vernieuwing, in- en doorstroom
 Continuïteit
 Monitoring en sturing
 Communicatie
In het kader van het convenant tussen gemeenten en provincie is daarna samen met de
partners (Vitree, Intermetzo, Triade en Bureau Jeugdzorg) gewerkt aan de totstandkoming
van het Koersdocument Zorg voor Jeugd Flevoland. In dit koersdocument hebben de partijen
een gezamenlijke koers uitgesproken voor de transitie en transformatie van de jeugdzorg
naar jeugdhulp. Het koersdocument is door alle partijen vastgesteld op 29 oktober 2012.
Aanvullend is op 17 december 2012 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen
de Flevolandse gemeenten en hiervoor benoemde partners. In deze overeenkomst zijn de
kaders vastgelegd voor de uitwerking van het Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland in
2013.
In 2013 is vooral ingestoken op minder zware zorg met als doel 3% minder toestroom in de
jeugdzorg. Met toestemming van de Inspectie zijn snijvlakexperimenten en proeftuinen
gestart:
 Een goeie moat kan gien kwoad! (Urk)
 Integratie Sterk in de Klas en Oké op school: 1+1=3 (Almere)
 Over en Weer (Lelystad)
 Sterk in de Klas (Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Almere)
 Eén toegang tot onderwijszorg en jeugdhulp in het basisonderwijs (Dronten, Zeewolde)
Op basis van de evaluatie van het convenant in 2013 is de vervolgstap gezet om de zes
Flevolandse gemeenten de verantwoordelijkheid te geven over de invulling van de
beleidsprioriteiten provinciale jeugdzorg in 2014. Deze visie is vastgelegd in het
Uitvoeringsprogramma 2014 waarbij ingestoken is op continueren en mogelijk
verbreden/verdiepen van de proeftuinen en snijvlakexperimenten.
Hoewel deze proeftuinen met provinciale middelen zijn gefinancierd, zijn gemeenten
inhoudelijk opdrachtgever, en hebben gemeenten afspraken gemaakt met de aanbieders van
jeugdhulp1 over de uitvoering.

1

Waar gesproken wordt over aanbieders van jeugdhulp, is dit in plaats van de ´oude` terminologie van
provinciale jeugdzorg, AWBZ- en JGGZ-zorgaanbieders.
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Afgesproken was om experimenteerruimte te creëren om te komen tot een
geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor de doelgroep met gecombineerde J-(L)VB,
provinciale jeugdzorg, J-GGZ problematiek. Dit is tot op heden nog niet gelukt vanwege de
complexe financieringsvraagstukken, maar blijft een grote wens van alle zes gemeenten. In
2015 wordt dit verder opgepakt.
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2.2 Regionaal Transitiearrangement: start van de ombuiging
Voor wat betreft de regionale samenwerking zijn de volgende uitgangspunten verwoord:
eigen kracht, opvoeden versterken, dichtbij huis, het kind en het gezin staan centraal, zorg
voor jeugd lokaal uitgevoerd, aansluitend op de lokale cultuur en behoefte, innovatie en
ontkokering en betaalbare zorg binnen het beschikbare budget. Op basis van deze set wordt
samengewerkt.
Tevens wordt het landelijk uitgangspunt gehanteerd, dat cliënten in zorg op de
overgangsdatum, en/of cliënten met een aanspraak op zorg, hun traject mogen afmaken bij
dezelfde aanbieder, of hun aanspraak mogen verzilveren. Dit is verwoord in het
Transitiearrangement (RTA) dat op 13 september 2013 bestuurlijk is vastgelegd. Daarin is
ook opgenomen dat uiterlijk in 2017 een gerealiseerde ombuiging van ten minste 25% van
het op historisch gebruik bepaalde budget plaatsvindt van regionaal naar lokaal. Ook is in het
RTA aangegeven dat parallel aan deze ombuiging bestaande aanbieders van jeugdhulp te
maken zullen krijgen met een bezuinigingsopdracht van minimaal 10% in 2015.
Deze ombuiging van regionaal naar lokaal is ingezet door in 2014 10% van het aan de
aanbieders van provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen beschikte bedrag in te laten
zetten voor lokaal jeugdbeleid.
De overgang van regionale jeugdhulp naar lokale jeugdhulp is als volgt vastgelegd:
Residentieel
Continu verblijf in een tehuis of instelling voor een bepaalde periode. Jeugdzorg, J-GGZ
en J-(L)VB zijn gestart met mogelijkheden van op- en afschalen. Zoveel mogelijk wordt
omgezet naar vormen van zorg dichtbij gezinnen, waar mogelijk naar ambulante vormen of
naar lokale voorzieningen.
Semiresidentieel
Thuisverblijf met behandeling of activiteiten op een vaste locatie, waaronder
dagbehandeling. Idem residentieel.
Eveneens wordt nadrukkelijk ingestoken op:
Het lokaal organiseren van ambulante taken naar de maat van de betreffende gemeente
De aanbieders zetten vaste medewerkers in per gemeente voor een structurele inbedding
van de vernieuwde werkwijze in de jeugdhulp. De aanbieders stellen vaste medewerkers per
gemeente beschikbaar ten behoeve van deskundigheidsbevordering, consultatie en triage
(het maken van een voorselectie naar zorgbehoefte). Met als doel een constructieve bijdrage
te leveren aan de lokale vernieuwde werkwijze voor toegang tot jeugdhulp, waarbij de
ondersteuning meer gericht wordt op het gezin, de school en de omgeving, dan op het kind
alleen en er oog is voor af- en opschaling.
Het omvormen van indicaties naar toegang
De toegangsfunctie van BJZ wordt voor zover mogelijk al in 2014 geïntegreerd binnen de
lokale ondersteuningsstructuur, ten behoeve van een soepel overgang voor alle
betrokkenen.
Verbinden van huisartsen
In de nieuwe jeugdwet krijgen huisartsen en jeugdartsen een grotere rol in de toegang naar
jeugdhulp. Om op een eenduidige manier de toegang tot ondersteuning te kunnen
vormgeven is samenwerking met de huis- en jeugdartsen noodzakelijk. Dit wordt lokaal
opgepakt.
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Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt geëxperimenteerd met gecombineerde
functies in één werker (generieke jeugdbeschermer). De jongere en/of het gezin wordt
ondersteund door een werker van BJZ (vanaf 2015: gecertificeerde instelling) zonder hierbij
over een apart jeugdhulpaanbod te spreken en de intentie om jeugdhulp uit te voeren. Wel
kunnen zij indien nodig jeugdhulp inzetten.
Pleegzorg
Eerste keus blijft om de oplossing te zoeken in de eigen leefsituatie (bij ouders thuis), dan
netwerk pleegzorg, daarna een pleeggezin. Het uitgangspunt bij pleegzorg is zoveel mogelijk
gericht op terugkeer naar huis. Vraag en aanbod moeten in evenwicht worden gebracht.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de (extra) kosten voor pleeggezinnen buiten de
eigen gemeente binnen Flevoland. Dit betreft de kosten voor pleegzorg, maar ook de kosten
voor (passend) onderwijs. De uitwerking hiervan is als bijlage 3 toegevoegd.
Jeugdzorg Plus
De lokale nazorg dient afgestemd te zijn op het gezinsplan. Dit onderdeel wordt uitgewerkt in
een landelijk arrangement.
Daarnaast zijn er aandachtspunten welke lokaal worden opgepakt.
• Ontwikkelen van uniforme gesprekstechnieken (Almere)
• Ontwikkelen van een digitale ondersteuningsstructuur ten behoeve van de professional
en de jongeren en/of ouders (Lelystad, Zeewolde, Dronten en Almere)
• Weekenddetentie in relatie tot de gedrag beïnvloedende maatregel (Urk).

2.3 Regionaal Transitieplan: start van de concrete uitwerking
In december 2013 is het Regionaal Transitieplan (RTP) vastgesteld. Hierin is de concrete
uitwerking van de visie op de transformatie van zorg voor jeugd opgenomen. In het RTP zijn
een aantal thema´s benoemd die nader uitgewerkt moesten worden. Deze thema´s zijn:
 Regionale samenwerking
 Sturing en financiering
 Toegang en vraagverheldering
 Interne processen en overgangsmaatregelen
 Kwaliteit en toezicht
 Communicatie
In hoofdstuk drie wordt per thema de stand van zaken weergegeven.
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3. Samenwerkingsafspraken
In het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein van vrijdag 27 juni 2014 en de reeds
benoemde verplichting van rijkswege tot samenwerking is afgesproken de bestaande
samenwerking te formaliseren in de vorm van een centrumregeling.
Een centrumregeling is de meest lichte –geformaliseerde- samenwerkingsvorm die mogelijk
is voor overheden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een gemeenschappelijk openbaar
lichaam, wordt er bij een centrumregeling geen nieuwe organisatie met rechtspersoonlijkheid
in het leven geroepen. Ook kent een centrumregeling geen formeel besluitvormend orgaan
zoals een algemeen of dagelijks bestuur of bestuurscommissie. Bij een centrumregeling kan
worden bepaald dat daarin omschreven bevoegdheden van bestuursorganen of van
ambtenaren van de aan de regeling deelnemende gemeenten, voortaan worden uitgeoefend
door bestuursorganen of ambtenaren van een van de deelnemende gemeenten (de
centrumgemeente).
De basis voor deze vorm van samenwerking wordt gelegd in de tekst van de
centrumregeling. De nadere uitwerking daarvan wordt vastgelegd in het hieruit volgend
dienstverleningshandvest met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1.

2.

3.

4.

De zes Flevolandse gemeenten stellen gezamenlijk een percentage vast van de
beschikbare middelen (budget) ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp. Dat
percentage volgt uit een update van de tabel met cijfers uit het Regionaal Transitie
Arrangement op basis van de meicirculaire 2014, de Vektis gegevens en de meest
recente uitvraag van Panteia.
Dit beschikbare budget voor regionale jeugdhulp wordt als volgt ingezet:
a. 90% van het regionale budget wordt ingezet voor de inkoop/subsidieafspraken met
de instellingen voor het leveren van regionale jeugdhulp. Dit is conform de
afspraken uit het Regionaal Transitieplan ´Zorg voor Jeugd Flevoland 2014 – 2017`,
december 2013.
b. De verplichte reservering voor landelijke jeugdhulp (LTA) van 3,76% van het totaal
(exclusief uitvoeringskosten) komt ten laste van het regionale budget (dat bedrag is
circa 8% van het regionale budget).
c. De resterende 2% van het regionale budget wordt gereserveerd voor
risicoverevening en onvoorziene kosten in het lopende jaar.
De Flevolandse gemeenten kiezen ervoor om voor een periode van maximaal drie jaar
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige bekostigingssystematiek van de jeugdzorg:
a. Jeugdhulp (voormalig AWBZ/Jeugdzorg): subsidie met een
uitvoeringsovereenkomst.
b. De inkoop J-GGZ verloopt (verplicht) via de DBC-systematiek.
c. Zo veel mogelijk te kiezen voor budgetsturing (inclusief sturen op kwaliteit en
aantallen). Dit dient nader uitgewerkt te worden.
Verrekening tussen gemeenten vindt jaarlijks plaats, op basis van
a. Het principe dat iedere gemeente jeugdhulp voor zijn eigen jeugdigen financiert
b. Het uitgangspunt dat afwijkingen binnen een marge van 5% van het budget van een
gemeente niet worden verrekend (solidariteitsprincipe);
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c.

5.
6.

De mogelijkheid voor Almere om als centrumgemeente bij overschrijding van de
budgetten het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein te beleggen;
d. Dat in het dienstverleningshandvest nadere afspraken worden vastgelegd over deze
verrekening en over de manier waarop gemeenten geld bijleggen (bij een regionaal
tekort) en terugkrijgen (bij een regionaal overschot).
Er moet een nadere definitie van wachtlijsten worden opgesteld.
Bij het uitwerken van het dienstverleningshandvest wordt ook nader uitgewerkt hoe de
feitelijke inkoop zal plaatsvinden.

Het uitgangspunt voor 2016 en 2017 is dat er jaarlijks ruimte wordt gecreëerd voor de
ombuiging van regionale jeugdhulp naar lokale jeugdhulp, ten laste van minimaal 7,5% van
het regionale budget. Met ingang van 1 januari 2016 is er in principe ruimte voor nieuwe
aanbieders. Daarnaast moeten aanbieders van jeugdhulp ook in 2016 en 2017 rekening
houden met de nu reeds aangekondigde landelijke bezuinigingen.
Daarnaast zijn er middels het vaststellen van de Keuzenotitie Regionaal Transitieplan Zorg
voor Jeugd Flevoland tijdens het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein een aantal
inhoudelijke keuzes gemaakt die thematisch zijn uitgewerkt.

3.1 AMHK en Crisisdienst
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de organisatie van
een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Dit betekent een
samenvoeging van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de
Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). Aan de samenvoeging ligt de inhoudelijke visie ter
grondslag dat er meer samenhang moet komen tussen de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling, omdat beiden een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn. Eén
systeemgerichte benadering voor alle slachtoffers moet leiden tot meer effectiviteit en
efficiency, zonder dat specifieke expertise die voor alle afzonderlijke doelgroepen nodig is,
verloren gaat. In de wet2 is opgenomen dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om
het AMHK regionaal vorm te geven, omdat dit voor een doeltreffende en doelmatige
uitvoering van de wettelijke taken noodzakelijk is.
Dit houdt in dat het AMHK de volgende wettelijke taken heeft in situatie van relationeel
geweld en kindermishandeling:
 Het onderhouden van een 24-uurs bereikbaarheidsdienst
 Het verstrekken van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan degene die
een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met betrekking tot
de stappen die kunnen worden ondernomen
 Het fungeren als meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling
 Het naar aanleiding van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is
 Indien noodzakelijk wordt passende hulpverlening ingeschakeld
 Indien noodzakelijk wordt de politie en/of de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
ingeschakeld. Bij inschakeling van de RvdK wordt het college van Burgemeester en
wethouders geïnformeerd
 Consultatie en coaching aan professionals in wijkteams en/of kernteam

2

In artikel 12a van de Wmo wordt benoemd dat artikel 2.7 van de Jeugdwet op het AMHK van toepassing is.
Artikel 2.7 gaat over bovenlokale samenwerking om een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Wet
mogelijk te maken.
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Vooralsnog wordt in 2015 uitgegaan van de continuïteit van bestaande taken (met
inachtneming van de in het RTA reeds aangegeven bezuiniging), waarmee het AMHK zowel
de wettelijke als de niet wettelijke taken uitvoert.
Op 8 mei 2014 is in het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal Domein (BOTSD) afgesproken
de bestuurlijke aansturing van het nieuw te vormen AMHK onder te brengen in een
centrumregeling en de uitvoering neer te leggen bij de Blijfgroep, waarbij het de bedoeling is
dat het AMHK in de loop van 2015 fysiek wordt ondergebracht bij het Oranjehuis. Aan de
vorming van het AMHK zal tevens een regionale 24-uurs crisisdienst worden verbonden.
Inhoudelijke vormgeving inrichting AMHK
Er zijn drie niveaus te benoemen voor de werkwijze van het AMHK:
1. Crisis. Een crisissituatie waar acuut actie moet worden ondernomen wordt door een
multidisciplinair team binnen het regionale AMHK uitgevoerd. Op dit niveau is de nodige
expertise voorhanden om op deze situaties adequaat te reageren.
2. Onderzoek. Het naar aanleiding van een complexe melding van huiselijk geweld of
kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk
sprake is, wordt door het multidisciplinaire team van het regionale AMHK uitgevoerd.
3. Eenvoudige zorgmelding. Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Consultatie en advies is mogelijk, maar de
ondersteuning vindt op lokaal niveau plaats.

Naast het feit dat de AMHK moet voldoen aan de wettelijke regelgeving is een aantal
uitgangspunten benoemd op bestuurlijk en ambtelijk niveau die van belang zijn:
 Het AMHK verleent geen langdurige hulp, maar richt zich primair op melding en advies,
onderzoek en monitoring. Dit vindt plaats op regionaal niveau.
 Binnen het AMHK is een crisisdienst aanwezig, die acute hulp biedt.
 Zorgmeldingen van politie worden bij het regionale AMHK gemeld.
 AMHK draagt bij en/of bevordert dat de ondersteuning van gezinnen en ouderen en
kinderen op lokaal niveau op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
 Lokale vormen van ondersteuning moeten voldoende aanwezig zijn bij de afzonderlijke
gemeenten.
 Het AMHK is gemandateerd om direct passende ondersteuning in te zetten voor
kwetsbare jeugdigen en/of volwassenen indien hun veiligheid ernstig bedreigd wordt.
Hierover wordt zo spoedig mogelijk gerapporteerd middels lokale afspraken.
11
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Om goed te kunnen monitoren is afstemming tussen de lokale zorgstructuren en het
AMHK blijvend noodzakelijk. Dit moet geborgd zijn.
Consultatie en advies van het regionale AMHK aan het sociaal-/wijkteam is mogelijk.
Voor NOP/Urk moet de huidige steunpuntfunctie HG bij ZONL binnen de bestuurlijke
afspraken doorontwikkeld worden m.b.t. AMHK functie.

3.2 Thema Regionale samenwerking, Sturing en financiering
De thema´s Regionale samenwerking en Sturing en financiering zijn samengevoegd. In
eerste instantie zou de werkgroep regionale samenwerking zich richten op het nader
ontwikkelen van bestuurlijke afspraken voor het onderdeel jeugd. Inmiddels is duidelijk dat
onderstaande onderwerpen, die in de bestuurlijke afspraken aan bod zouden komen, ook
van belang zijn in het kader van de andere transities en wordt in gezamenlijkheid bekeken
hoe onderstaande vorm en inhoud krijgt in de uitwerking van de centrumregeling (met name
in het hieruit volgend dienstverleningshandvest):
 Definities
 Doel en duur van de overeenkomst
 Zeggenschap en solidariteit
 Opzet ambtelijke organisatie/ondersteunende structuur
 Verplichtingen deelnemers
 Risicoverdeling: naar rato van inbreng, naar veroorzaking o.i.d.
 Clausules onvoorziene omstandigheden
 Bijkomende bepalingen: adreskeuze, wijze van communicatie, volledigheid tekst en
wijzigingen tekst, ontbinding, arbitrage enz.
Regionale Inkoop: het proces
Anticiperend op de invulling van de centrumregeling worden stappen gezet om de inkoop
regionaal te organiseren. De eerste stappen zijn gezet. In het kader van regionale
samenwerking zijn principe-uitspraken gedaan, die het kader vormen waarbinnen de inkoop
en de financiering gerealiseerd kunnen worden. Een uitvraag aan aanbieders is gedaan,
oriënterende gesprekken met een aantal aanbieders heeft plaatsgevonden. Ook hebben de
aanbieders op 31 juli 2014 een brief ontvangen waarin een indicatie van het minimaal in te
kopen budget staat aangegeven en nadere informatie over hoe het vervolgtraject wordt
ingevuld. De jeugdhulppakketten op basis waarvan de inkoop zal plaatsvinden, zullen begin
september aan de betreffende aanbieders worden toegezonden. Dit leidt tot concrete
aanvragen en offertes op basis waarvan concrete subsidie- en inkoopafspraken worden
gemaakt.
Aankoopcentrale
Ten aanzien van de inkoop van de jeugdhulp is tijdens het Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein op 27 juni 2014 afgesproken dat Almere de rol van “aankoopcentrale” (term
afkomstig uit de aanbestedingswet) zal vervullen.
Dat betekent onder meer het volgende:
 Almere richt zich op de ‘technische kant’ van inkoop. Dit omvat:
1. Het voorbereiden en sluiten van contracten/overeenkomsten.
2. Het verrichten van betalingen en zorg dragen van de bevoorschotting van
aanbieders.
3. Het verlenen van de beschikking/opdrachten die horen bij de subsidieverlening of
inkoop door Almere en het afwikkelen van bezwaar- en beroepsprocedures.
4. De monitoring/sturing op de afgesproken dienstverlening/producten door de
aanbieders.
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5.



Het zorgen voor de verantwoording over de door Almere geleverde diensten aan de
overige gemeenten van Flevoland.
6. Accounthouder grote zorgaanbieders voor wat betreft de regionale inkoop.
7. Centraal advies- en informatiefunctie voor zorgaanbieders voor wat betreft de
regionale inkoop.
De beschikkingen die horen bij de verlening van subsidies en verlenen van opdrachten
aan de instellingen, verlopen via Almere. Het afgeven van de individuele beschikkingen
op basis van een ondersteuningsplan doen de gemeenten zelf. Ook de administratie van
deze beschikkingen is een lokale aangelegenheid.

Dit wordt door Almere nog nader uitgewerkt. Daarbij hoort ook een inschatting van de
uitvoeringskosten. Vanuit het ministerie is aangegeven dat binnen het macro budget
1,5768% uitvoeringskosten voor gemeenten zijn meegenomen. Dat is het totale
uitvoeringsbudget, waarvan nadere afspraken over het deel dat door gemeenten naar
Almere moet worden overgeheveld vastgelegd worden in het dienstverleningshandvest
(evenals de verdeelsleutel tussen gemeenten).
Sturing
Op het terrein van sturing gaat het om vragen als: hoe geven we sturing op de korte termijn
en op de lange termijn? Vooralsnog is het uitgangspunt dat 2015 wordt gezien als
overgangsjaar en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige situatie zodat de
continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en de aanbieders zich kunnen richten op innovatie.
Sturingsindicatoren in deze periode zijn vooral: kosten, zorggebruik en de opgenomen
onderdelen benoemd bij thema 4.5 Monitoring en risico´s. Er zal strak gestuurd worden op
kosten, gezien de bezuinigingstaakstelling van minimaal 10% in 2015, 7,5% in 2016 en in
2017. Ook het jeugdhulpgebruik zal goed gemonitord worden gezien de opgave van
ombuiging van 25% in 2017 van zwaardere vormen van jeugdhulp naar lichtere vormen van
jeugdhulp. Op langere termijn moeten meer sturingselementen worden meegenomen die
inzicht geven in trajecten van hulp en de effecten van deze trajecten.
Financiering
In de samenwerkingsafspraken zijn uitspraken gedaan over de uitgangspunten van
financiering. Het ging hierbij om het gegeven dat de jeugdhulp betaalbaar blijft. Dat betekent
dat de kosten binnen de hiervoor bestemde budgetten van de gemeenten blijven, dat er zo
min mogelijk perverse prikkels uitgaan van de gehanteerde financieringssystematiek, dat het
systeem niet fraudegevoelig is, dat de bedrijfseconomische criteria afhankelijk zijn van
schaalgrootte en product en dat de financiering plaatsvindt op een wijze die btw-heffing
voorkomt.
Wijze van financieren
Van 2015 - 2017 wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige financieringsvormen, zie
samenwerkingsafspraken. Vanaf 2017 wordt bekeken hoe uniformering in de
financieringsvormen kan worden gerealiseerd. Voor zorg in natura die nu vanuit ZVW wordt
gefinancierd en die overkomt naar gemeenten, zal nog steeds facturatie en betaling voor
individuele kinderen plaatsvinden. Dat betekent dat er veel rekeningen betaald moeten
worden. Zorg vanuit AWBZ wordt (deels) gesubsidieerd. Uitgangspunt is dat de gemeenten
betalen voor de lokale jeugdhulp. Ook de uitvoering van het pgb is een lokale
verantwoordelijkheid.
Risico’s delen en solidariteit
Als Flevolandse gemeenten hechten we er aan dat we met elkaar zorgen dat de benodigde
ondersteuning voor een kind of gezien indien nodig altijd geleverd kan worden. Daarom
zorgen we met elkaar dat er een dekkend aanbod aan (dure) voorzieningen en
specialistische hulp voor handen is. Ook zorgen we ervoor dat daar waar individuele
13
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gemeenten niet altijd voldoende buffer hebben om hele dure jeugdhulp voor een kind op te
vangen, we met elkaar die buffer bieden (in de vorm van een marge van 5% die binnen de
regio niet wordt verrekend). Want tegelijkertijd willen we dat een gemeente die lokaal zaken
erg goed georganiseerd heeft, fors investeert in de kwaliteit van de lokale werkers, en
daarmee ook de toestroom naar de zwaardere vormen van hulp weet te verminderen,
‘beloond’ wordt. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Dat betekent dat het algemene
uitgangspunt blijft dat elke gemeente uiteindelijk de kosten draagt voor de hulp geboden aan
de eigen kinderen. In het kader van de nadere uitwerking wordt gedacht om jaarlijks een
afwijking van meer dan 5% te verrekenen (waarbij wel afspraken gemaakt moeten worden
hoe de resterende middelen moeten worden besteedt). Om risico’s binnen de regio te
kunnen invullen, wordt daarom voor het opvangen van de diverse risico’s (risico verevening)
een buffer van 2% aangehouden Dit wordt in het dienstverleningshandvest verder
uitgewerkt. De reservering van het hiervoor benodigde budget blijft onder lokaal beheer en
verantwoordelijkheid.
Budgetgarantie
De onderstaande tabel met de doorrekening van het totaalbudget van de jeugdhulp in de
regio Flevoland 2015 naar regionale en lokale zorgvormen vormt het richtinggevend kader
voor de uitvoering van de jeugdhulp. De raming is gebaseerd op het historisch gebruik
(Vektis gegevens voor wat betreft de Jeugd-GGZ en Jeugd-AWBZ en uitvraag provinciale
partners/LWI’s voor de overige zorgvormen). Daarbij is gebruik gemaakt van de meest
actuele gegevens. Daarna zijn de kortingspercentages verwerkt die het rijk in de
Meicirculaire heeft opgenomen. Het budget jeugd per gemeente voor 2015 is als bijlage 1
toegevoegd. Het rijk heeft aangegeven in december 2014 met een nieuw objectief
verdeelmodel te komen voor de jaren 2016 en verder. Aan de hand daarvan zal de regionale
meerjarenbegroting gemaakt kunnen worden.
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De toedeling van het budget naar regionale en lokale zorgvormen is gebeurd aan de hand
van de ombuiging die is afgesproken in het Regionaal Transitieplan. De toedeling is op
niveau van Flevoland totaal: 50,5% regionale omzet en 49,5% lokale omzet, per gemeente
variëren deze percentages:
Gemeente
Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde
Flevoland

%
bovenlokaal

Beschikbaar voor
bovenlokale hulp

LTA en
risicoverevening
regionaal

56,2 %
50,4 %
45,7 %
38,2 %
34,1 %
48,7 %
50,5 %

€ 33.235.900
€ 5.859.971
€ 12.302.279
€ 4.083.814
€ 1.493.810
€ 2.475.275
€ 59.451.049

€ 3.543.899
€ 602.453
€ 1.321.534
€ 417.786
€ 156.362
€ 242.682
€ 6.284.716

Totaal voor
bovenlokaal
€ 36.779.799
€ 6.462.424

€ 13.623.813
€ 4.501.600
€ 1.650.172
€ 2.717.957
€ 65.735.765

Ten aanzien van de verschillende zorgvormen zijn de percentages uit bijlage 2
richtinggevend en worden benut als referentiekader voor de uitvoering. De afrekening vindt
plaats op basis van het daadwerkelijke gebruik zoals opgenomen in de centrumregeling.
Monitoring vindt zoveel mogelijk 'realtime' plaats en wordt minimaal maandelijks voorgelegd
aan de gemeenten. Afwijkingen van het richtinggevend budget worden met gemeenten
besproken en leiden waar nodig tot bijstelling binnen de productgroepen - en indien dit niet
mogelijk is - binnen het totale aanbod. Indien het totale budget binnen de regio wordt
overschreden, kan Almere (als inkoopcentrale) de bestuurders van de andere gemeenten bij
elkaar roepen om tot nadere afspraken te komen.
Tijdens het inkooptraject moet aan alle aanbieders van jeugdhulp nadrukkelijk aangegeven
worden dat er geen langdurige (meerjaren)afspraken afgesloten worden.

3.3 Thema Toegang en vraagverheldering
De toeleiding naar zorg is het samenspel van activiteiten dat leidt tot het realiseren van
ondersteuning en hulp. In dit thema wordt invulling gegeven aan hoe de toegang tot de
regionaal georganiseerde ondersteuning georganiseerd wordt.
Uitgangspunt voor alle gemeenten is dat de regie altijd lokaal blijft. Toegang tot het regionale
aanbod wordt lokaal bepaald, op basis van onderstaande regionaal vastgestelde criteria.
Belangrijk aandachtspunt is dat kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben, ook
daadwerkelijk ondersteuning krijgen.
De regionale aanbieders van jeugdhulp moeten vertrouwen op de lokale expertise. Dat wil
zeggen, als opgeschaald moet worden naar regionale hulp wordt dit zonder discussie
geaccepteerd.
Er komt een brievenbus (één loket) waarin alle regionale aanbieders van jeugdhulp zitting
hebben. Deze bepalen onderling wie de regionale hulp oppakt en blijven (ook financieel)
verantwoordelijk voor de te leveren hulp.
Elke gemeente bepaalt lokaal hoe de functie van brandpuntfunctionaris met
doorzettingsmacht (voor alle vormen van jeugdhulp) wordt ingebed. En elke gemeente
draagt zorg voor adequate afschaling naar lokale hulp.
De criteria voor toegang en vraagverheldering zijn opgesplitst in drie onderdelen:
1. Criteria op uitvoering
Onder criteria op uitvoering wordt verstaan de gegevens en informatie die nodig zijn
om iemand toegang te verlenen. Er is een wenselijke basis gegevensset benoemd
15
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die een aanvraag in ieder geval moet bevatten. Verzoeken tot regionale jeugdhulp
worden, met uitzondering van crisissituaties, alleen in behandeling genomen als er
een schriftelijke onderbouwing op de gestelde criteria overlegd wordt. Deze bevatten in ieder
geval:
 NAW en BSN
 Resultaat lokale aanpak (wat en hoe)
 Objectieve screening op alle leefgebieden
 Gezinsplan
 Onderwijs maakt integraal onderdeel uit van het gezinsplan
 Uitgangspunt is te allen tijde terugplaatsen in combinatie met een reëel perspectief
 Concrete vraagstelling (SMART)
 Objectieve toetsing door een lokale professional.
2. Criteria op veiligheid
Als het om de veiligheid van een kind gaat, wordt gebruik gemaakt van een erkend
instrument voor risicotaxatie. Waarbij wel wordt opgemerkt dat, met uitzonderingen
daargelaten, het systeem ingevuld dient te worden samen met de ouder of jongere.
De Zelfredzaamheidmatrix kan als aanvullend/alternatief instrument ingezet worden. Dit is
een lokale keuze.
3. Criteria op deskundigheid
Met de criteria op uitvoering wordt een bepaald niveau beoogd. Een logisch gevolg is
derhalve dat er ook criteria gesteld worden aan de lokale werkers die voor de doorverwijzing
verantwoordelijk zijn. Ze moeten aan de wettelijke eisen voldoen. Iedere jeugdwerker moet
zijn geregistreerd.

3.4 Thema Interne processen en overgangsmaatregelen
Interne processen
Interne processen hebben betrekking op de bedrijfsvoering van uitvoerende organisaties
maar ook op de interne processen binnen de gemeente. De bedrijfsvoering van uitvoerende
organisaties en de gemeenten worden geraakt door de stelselwijziging. Gemeenten zullen
zelf in 2014 keuzes maken welke zorg lokaal zal worden gecontinueerd en welke niet en hoe
deze ingevuld wordt. In het kader van de regionale samenwerking is het met name van
belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de uitvoeringskosten van Almere voor het
uitvoeren van de inkoop volgens het model van de ´aankoopcentrale`. Ook de verdeelsleutel
van deze kosten voor de verschillende gemeenten moet zo snel mogelijk uitgewerkt worden.
Minimumscenario vanuit de focuslijst:
1. Het benodigde budget is gereserveerd en beschikbaar. Zie thema 3.1 Regionale
samenwerking, Sturing en bekostiging.
2. Rekeningen kunnen tijdig worden betaald. Zie thema 3.1 Regionale samenwerking,
Sturing en bekostiging.
3. Bevoegdheden zijn toebedeeld (bestuurlijke afspraken en centrumregeling).
4. Beschikkingen kunnen worden afgegeven voor die onderdelen van jeugdhulp die niet vrij
toegankelijk zijn, maar een individuele voorziening zijn. De afbakening daarvan kan de
gemeente via de verordening voor de lokale hulp zelf bepalen, maar voor de jeugd-ggz
en de regionale hulp worden hierover afspraken gemaakt om de uitvoering niet te
ingewikkeld te maken.
5. Gemeenten kunnen ervoor kiezen op onderdelen van de uitvoering samen te werken.
Als regio Flevoland wordt ervoor gekozen om voor een aantal specifieke taken de
inkoop centraal door gemeente Almere te laten verrichten.
Overgangsregelingen
De mogelijkheden zijn onderzocht van het opzetten een provinciaal
mobiliteitscentrum voor personeel vanuit de jeugdzorg. De doelstellingen van een dergelijk
16
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mobiliteitscentrum kunnen zijn:
 Bieden van ondersteuning aan de 4 jeugdzorgpartners van de provinciale jeugdzorg,
waarbij onderzocht wordt om dit uit te breiden naar GGZ en AWBZ
 Bieden van faciliteiten aan medewerkers om hun loopbaan elders, binnen of buiten de
sector en Flevoland, voort te zetten
 Behoud van goed gekwalificeerd personeel voor Flevoland voor nu en in de toekomst
De partners vanuit het Partijenoverleg Bestuurlijk hebben meerdere opties onderzocht,
inhuur van een extern bureau voor werk naar werk trajecten en de inzet van de ZoWelWerk,
de bij CMO Flevoland ondergebrachte faciliteit voor arbeidsbemiddeling in de zorg en
welzijnssector. Ook is verkend wat SWIF3 zou kunnen betekenen. In de afweging is gelet op
de toegevoegde waarde bovenop wat organisaties zelf al voor hun boventallige werknemers
kunnen doen, de kosten voor de instellingen en de verwachtte aantallen werknemers waar
een oplossing voor moet worden gevonden. Op basis van deze afweging is besloten geen
Flevolands mobiliteitscentrum op te zetten.
Zorgcontinuïteit
Afspraken zoals die zijn gemaakt in het Regionaal Transitiearrangement met aanbieders van
jeugdhulp en met een gecertificeerde instellingen (voor de Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering) worden door gemeenten uitgewerkt, zodat in 2015 zorgcontinuïteit bij
dezelfde aanbieder geboden kan worden. De regio moet het afgesproken budget reserveren
voor de afname van landelijke arrangementen.
Bovenregionale aanbieders werken in verschillende regio’s, waardoor ze mogelijk niet goed
in beeld zijn. Als regio’s geen contracten afsluiten met deze aanbieders, ontstaan eventueel
gaten in het aanbod, omdat ze geen overeenkomst hebben, omdat de (brede) aanbieders
stoppen met deze specifieke zorg of in het ergste geval omdat bovenregionale aanbieders
failliet gaan door gebrek aan contracten. In de regio Flevoland is afgesproken dat de regio
zelf niet inkoopt bij bovenregionale aanbieders. Indien nodig, regelen de regionale
aanbieders de hulp via onderaannemerschap
De huidige hulp aan cliënten met een indicatie die doorloopt in 2015 wordt tot maximaal één
jaar voortgezet zoals die zorg in 2014 is afgesproken; huidige aanbieders worden
gecontracteerd via de regionale en lokale inkoop. Voor cliënten op de wachtlijst geldt ook
continuïteit van zorg voor maximaal één jaar. Uitzondering hierop is pleegzorg.
Acties:
1. In overleg met inkoop en regionale samenwerking de instandhouding van het benodigde
voorzieningenniveau bepalen om zorgcontinuïteit te kunnen bieden in 2015.
2. (Boven)regionaal tot afspraken komen met aanbieders die een klein aandeel in de zorg
leveren, maar wel belangrijk aanbod bieden.
3. In inkoopovereenkomst met regionale aanbieders het onderaannemerschap als vereiste
opnemen in geval in de regio niet in passend aanbod kan worden voorzien.
4. Wanneer er toch risico’s blijven dat niet alle jeugdhulp gecontracteerd is: er is een
financieel noodfonds in het leven geroepen waar – hierin vooraf gecontracteerde –
jeugdhulp uit kan worden betaald, als blijkt dat kinderen uit de gemeente of regio deze
specifieke hulp nodig hebben.
Gegevensoverdracht
Voordat tot de gegevensoverdracht wordt overgegaan, moeten zowel de organisaties die
gegevens leveren als de gemeenten die ze ontvangen een aantal voorbereidingen treffen.
3

SWiF (SamenwerkeninFlevoland). Samenwerkingsverband gericht op kennisdelen en mobiliteit van de zes
Flevolandse gemeenten, het waterschap en de Provincie.
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Voor de leverende partijen geldt dat:
 Zij in staat moeten zijn om de juiste gegevens uit hun administratie te halen.
 De in hun administratie opgenomen cliëntgegevens actueel moeten zijn.
 Zij de desbetreffende cliënten moeten informeren over de gegevensoverdracht.
 De gegevens tot aan de ontvangst door gemeenten goed beveiligd moeten zijn.
Voor gemeenten geldt dat:
 De gegevens veilig worden ontvangen.
 De gegevens alleen mogen worden opgenomen in de bestaande registratiesystemen als
dat voor de uitvoering van de gemeentelijke taak nodig is.
 De verantwoordelijkheid over het beheer van de gegevens bij een specifiek aangewezen
medewerker wordt neergelegd, vergelijkbaar met de wijze waarop het beheer van de
BRP en de registratie van identiteitsdocumenten is belegd.
 De gegevens alleen geraadpleegd mogen worden door daartoe geautoriseerde
gebruikers.
 De gegevens die niet meer worden gebruikt, worden vernietigd.
De eenmalige gegevensoverdracht vindt gefaseerd plaats. In het najaar van 2014 ontvangen
gemeenten de eerste aanlevering. Die wordt in januari 2015 gevolgd door een tweede
aanlevering, waarin gegevens van jeugdigen zijn opgenomen voor wie na de
eerste aanleverdatum een aanvraag voor jeugdhulp is gedaan. Belangrijk om te weten is dat
partijen die de basisgegevens leveren of ontvangen, zelf verantwoordelijk zijn voor de
volledigheid en kwaliteit van deze gegevens. Gemeenten moeten rekening houden met de
mogelijkheid dat niet in alle gevallen de aangeleverde gegevens volledig en correct zijn en
dat er dus aanvullende acties (zoals een Basisregistratie personen check) nodig zijn.

3.5 Thema Kwaliteit en toezicht
Vanuit de decentralisatie Jeugd krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen
van jeugdhulp. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de jeugdhulp van groot belang is
voor het doen slagen van de decentralisatie jeugd. Daarom zijn er reeds veel kwaliteitseisen
opgenomen in de jeugdwet.
In de jeugdwet worden de volgende kwaliteitseisen gesteld aan alle vormen van jeugdhulp4:
 De norm van ‘verantwoorde hulp’.
 Gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde
hulp.
 Systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder.
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een
jeugdhulpaanbieder, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering.
 De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 De meldplicht calamiteiten en geweld.
 Verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te
oefenen.
Deze kwaliteitseisen gelden, naast de eisen rond de positie van jeugdigen en ouders, voor
alle aanbieders van jeugdhulp, alle gecertificeerde instellingen en het AMHK.
Het uitgangspunt voor de regionale jeugdhulp is dat het minimaal voldoet aan de landelijke
kwaliteitseisen zoals gesteld in de jeugdwet en het uitvoeringsbesluit. Om niet teveel

4

Voor de eisen ‘verantwoorde hulp’, ‘plan’, ‘medezeggenschap’ en ‘systematische kwaliteitsbewaking’ is de
uitvoering afgestemd op de aard en intensiteit van de jeugdhulp en op de omvang van de instelling.
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veranderingen gelijktijdig in te zetten wordt ervoor gekozen bestaande instrumenten
gedurende de transitie te blijven gebruiken.
In aanvulling op de wettelijke verplichte kwaliteitseisen zijn er een tweetal aanvullende
kwaliteitseisen voor de regionale jeugdhulp:
1. In aanvulling op het gebruikmaken van het hulpverleningsplan, dient dit plan opgesteld
te worden vanuit het principe: ‘één kind, één gezin, één plan’.
2. Op regionaal niveau wordt op termijn uitsluitend gewerkt met geregistreerde
professionals (zoals voorzien in het landelijke traject professionalisering jeugdzorg).
Deze kwaliteitseisen zullen worden meegenomen bij de inkoop van de bovenlokale
jeugdhulp. Bij de jaarlijkse evaluatie van het regionaal transitieplan dient te worden bezien of
aanvulling, aanscherping en/of verfijning van de kwaliteitseisen noodzakelijk zijn. Daarbij
dienen instellingen rekening te houden met de mogelijkheid dat gemeenten aanvullende
kwaliteitseisen kunnen stellen. Uiteraard dient dit alles te gescheiden binnen de wettelijke
kaders.
Toezicht
Om overlap tussen toezicht door het Rijk en de gemeenten te voorkomen, is er door de
wetgever gekozen voor landelijk toezicht. De wet voorziet in instelling van het landelijk
toezicht op de kwaliteit in algemene zin van het jeugdstelsel en op de naleving van de wet.
Het toezicht draagt maximaal bij aan:
 Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp in het nieuwe stelsel.
 Het versterken van de positie van jongeren en hun ouders of verzorgers (de cliënten).
 De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid en de wet- en regelgeving die
op het jeugdstelsel van toepassing is.
De inspectie richt zich bij het programmeren van het toezicht op de kwaliteit van de
jeugdhulp in algemene zin en op de naleving van de wettelijke eisen niet alleen op het
belang en de wensen van Rijksoverheid maar ook op die van de gemeenten. Zo levert zij
een betekenisvolle bijdrage aan de verantwoordelijkheid van het Rijk én van de gemeenten
ten aanzien van het stelsel en van de uitvoering. Als regio Flevoland zullen we onze
aanvullende kwaliteitseisen kenbaar maken bij de inspectie, zodat dit kan worden
meegenomen bij de inspectie.

3.6 Thema Monitoring en risico´s
Uitgangspunten voor monitoring
We willen in Flevoland aansluiten bij de principes die door Amsterdam zijn geformuleerd voor
het nieuwe jeugdstelsel5:
 Vertrekpunt: vertrouwen in de professional.
 Overheid: uit de controlemodus en de regelreflex.
 Beperkte set betekenisvolle indicatoren.
 Cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden.
 Meten is niet weten, maar biedt indicaties voor verbetering.
Bovenstaande betekent onder andere dat we zorgaanbieders niet meer willen belasten dan
nodig is en alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn.

5

Vertrouwen en rekenschap – Visie op kwaliteit en betekenisvol verantwoorden over kwaliteit en de
Amsterdamse zorg voor de jeugd, Gemeente Amsterdam / Nederlands Jeugd Instituut, 2013
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Waarom monitoren?
Monitoring is van belang om inzichtelijk te maken of er gedaan wordt wat nodig is en of dit
goed gedaan wordt. Hierin gaat het naast het meten van kwantiteit, toenemend om de
geleverde kwaliteit en resultaten van voorzieningen. Dit geldt voor alle vormen van
jeugdhulp. Uitkomsten worden gebruikt om het beleid aan te passen en verbeteringen door
te voeren. Uitkomsten kunnen daarnaast gebruikt worden als benchmark en voor prognoses.
Wat monitoren?
Als regio zijn we verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdhulp in Flevoland.
Daarom is het van belang gezamenlijk afspraken te maken over indicatoren waarop
gemonitord gaat worden. Dit geldt in de eerste plaats voor de provinciale jeugdhulp. Een
groot deel van de hulp wordt echter lokaal georganiseerd. Uitgaande van het gedeelde
uitgangspunt “één kind, één gezin, één plan” is het kunnen combineren van gegevens over
de lokale en de regionale jeugdhulp onontbeerlijk. Gemeenten moeten kunnen bekijken hoe
de regionale afspraken over monitoring in de lokale systemen ingepast kunnen worden.
Daarnaast zou de verbinding gelegd kunnen worden met het bredere sociale domein
(bijvoorbeeld Wmo of schuldhulp). We focussen in de eerste plaats echter op de jeugdhulp.
Indicatoren basis-set
Vanuit VWS/VNG wordt gewerkt aan een gemeentelijke dataset met beleidsinformatie die via
het CBS beschikbaar komt. We gaan ervan uit dat de voorlopige indicatoren die benoemd
zijn in deze basisset worden opgenomen.6 Op dit moment zijn deze indicatoren nog niet
vastgesteld. De jeugdzorgaanbieders (exclusief de preventieve zorg) leveren hiervoor
informatie aan het CBS.
Onderwerp

Items
Per unieke jeugdige:
Gebruik jeugdhulp
 BSN
 Geboortedatum
 Geslacht
 Adres (conform woonplaatsbeginsel)
 Type jeugdhulp dat is ingezet
 Startdatum jeugdhulp
 Einddatum jeugdhulp
 Verwijzer naar de jeugdhulp
 Reden beeindiging van de jeugdhulp
 Gegevens over de uitvoerende instelling
Inzet jeugdbescherming Per unieke jeugdige:
 BSN
en jeugdreclassering
 Geboortedatum
 Geslacht
 Adres (conform woonplaatsbeginsel)
 Type maatregel JB, JR of inzet drang
 Startdatum maatregel
 Einddatum maatregel
 Datum uitspraak maatregel
 Datum eerste contact
 Reden beëindiging van de maatregel
7
 Wel/geen inzet erkende interventie(s) bij
uitvoeren maatregel JR
 Gegevens over de uitvoerende instelling
 Aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in
Maatschappelijk
6
7

Bron
Jeugdhulpaanbieders
via CBS

Gecertificeerde
instellingen via CBS

CBS of andere

Verslag overleg gemeentelijke dataset dd 3/4/14
Betreft interventies die zijn erkend door de erkenningscommissie gedragsinterventies Justitie.
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outcome






Kindermishandeling











een veilige woonomgeving
(bestaande) landelijke
Aantal kinderen en jongeren dat deelneemt bronnen
aan regulier onderwijs
Aantal jongeren dat werkt
Aantal kinderen en jongeren dat in
aanraking komt met de politie
Aantal jongeren dat drugs gebruikt
Aantal gegeven adviezen;
Aantal ontvangen meldingen;
Aantal verrichte onderzoeken;
Hoedanigheid van de persoon die contact
opnam met het AMHK;
Datum melding
Datum start onderzoek
Datum einde onderzoek
Uitkomst van het AMHK-onderzoek;
Vervolgtraject voor kind/gezin na het
AMHK-onderzoek.

AMHK via CBS

Aanvullende indicatoren
Gemeenten hebben behoefte aan extra sturingsinformatie om inzicht te verkrijgen in kosten,
resultaten en kwaliteit van geboden jeugdhulp. De basisset aan indicatoren is hiervoor niet
voldoende. Als aanvulling is een beperkt aantal algemene indicatoren benoemd, waarover
aanvullende informatie wenselijk is.
Hierbij is aansluiting gezocht bij de set indicatoren van het CJGi:
1. De mate van tevredenheid van jeugdigen en hun ouders over de resultaten van een
dienst of product.
2. De reden van einde jeugdhulp (mate van uitval).
3. De mate waarin verminderen van problematiek wordt ervaren na ingezette
ondersteuning.
4. De mate waarin opbouw van lokale jeugdhulp resulteert in minder vraag naar
gespecialiseerde jeugdhulp.
5. Het aantal gezinnen waarvoor professionele coördinatie is geregeld volgens één kind,
één gezin, één plan.
6. Leveringssnelheid van een dienst of product.
7. Kostprijs van een dienst of product.
8. Kostenplanning en realisatie.
Praktische uitwerking set aanvullende indicatoren
Nadere uitwerking van deze indicatoren is een noodzakelijke voorwaarde om tot praktisch
haalbare afspraken te komen over hoe de indicatoren gemeten kunnen worden. Hierbij is
onder meer van belang hoe gegevens vastgelegd moeten en kunnen worden in systemen
van de aanbieders van jeugdhulp. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden door
vertegenwoordigers uit de gemeenten en het werkveld, in de tweede helft van 2014.
Risico’s
Ten aanzien van de risico’s is door de aanbieders van jeugdhulp aangegeven welke risico’s
zij zien als gevolg van de transitie. Dit document wordt op bestuurlijk niveau geadresseerd.
De overige risico’s zijn overwegend lokaal en horen niet thuis in dit document.
De enige uitzondering daarop is het risico dat, ondanks de inzet op en afspraken over
continuïteit van zorg, het gevolg van de transitie is dat er op 1 januari te weinig
ondersteuners zijn om deze continuïteit ook te bieden. Op dit vlak zijn er nog steeds zorgen
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bij gemeenten, vooral gezien de percentages bezuinigingen (indicatief 30-40%) die naar
verwachting de komende maanden in de instellingen gerealiseerd gaan worden.

3.7 Communicatie
In de periode naar 1 januari 2015 bestaat er bij aanbieders/partners en bij cliënten een grote
behoefte aan duidelijkheid over de veranderingen. Vanuit de samenwerking in Flevoland met
de zes gemeenten, provincie en aanbieders van jeugdhulp is november 2013 een E-book
uitgegeven waarin een doorkijkje naar de toekomst is gegeven.
Vanuit de gedachte dat iedere gemeente in 2015 zelf verantwoordelijk is voor de inkoop en
voor de klantprocessen (toegang), ligt het voor de hand om ook de verantwoordelijkheid van
de communicatie daarover primair bij de individuele gemeenten te leggen. De gemeenten
houden elkaar onderling op de hoogte van de communicatie richting partners en cliënten
zodat congruentie in de overall transitieboodschap bewaakt blijft.
Een deel van de inkoop zal echter regionaal worden geregeld en bepaald. Voor die
onderdelen trekken de gemeenten gezamenlijk op en zullen dus ook een gezamenlijke
boodschap richting partners formuleren. Uitgangspunten bij deze communicatie zijn: tijdig en
transparant. De toon is constructief en de nadruk ligt op de gezamenlijkheid van de
transitieopgave, gemeente en partners hebben elkaar nodig. Deze afgestemde
boodschappen zullen via de individuele gemeentekanalen/middelen worden verspreid.
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4.

Planning

In het vastgestelde Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland 2013 was een planning opgenomen met actiepunten. Deze actiepunten
zijn inmiddels afgehandeld of aan de hand van de Focuslijst 2014 geactualiseerd en als volgt aangepast:

1.

Focuspunten 2014

Toelichting

Activiteit

Wanneer

Zorgcontinuïteit is geregeld en er blijft een passend
en dekkend aanbod; benodigde zorg is ingekocht, er
zijn afspraken met bovenregionale aanbieders.

In het Regionaal
Transitiearrangement (RTA)
is opgenomen dat de
continuïteit van zorg is
afgebakend voor maximaal
het gehele kalenderjaar
2015. Indien de indicatie in
2015 afloopt geldt de
zorgcontinuïteit voor
maximaal de loopduur van
de indicatie. Uitzondering
hierop is Pleegzorg, kinderen
in pleegzorg mogen tot zij
meerderjarig zijn in hun
huidige pleeggezin blijven.

Voor kinderen van buiten
Flevoland, die op de
overgangsdatum in
Flevoland zorg of opvang
ontvangen, geldt dat de
gemeente van herkomst
(woonplaatsbeginsel) voor de
continuïteit en financiering
van jeugdhulp
verantwoordelijk is.

Aanbieders worden verzocht
gemeenten drie maanden
voor de overgangsdatum te
informeren.

Om de inhoudelijke ambities
van de (samenwerkende)
gemeenten te realiseren, is
het nodig dat er een
ombuiging plaatsvindt van
regionale vormen van
jeugdhulp naar lokale
jeugdhulp. Het streven is in
2017 een gerealiseerde
ombuiging van 25%. Deze
transformatie vraagt om inzet
over meerdere jaren.

De ombuiging in 2015 is
gesteld op in totaal 10%.
Uitvoerende professionals
moeten getraind worden in
de nieuwe werkwijze. Door
aanbieders van jeugdhulp
worden per gemeente vaste
medewerkers ingezet ten
behoeve van structurele
inbedding.

Training van professionals
vindt plaats in 2014 en 2015
onder lokale
verantwoordelijkheid.
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2.

3.

Toegang is op orde: gemeenten hebben een
laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang voor
jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en
verzoeken om hulp snel wordt geboden of wordt
doorverwezen. Zowel deskundigheid als mandaten van
de professionals zijn geregeld. Hiertoe behoort ook
crisiszorg: van zorgmelding tot 24-uurs opvang.

De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader
door
 Afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming
 Afspraken met gecertificeerde instellingen en
 De koppeling met CORV. Werkprocessen moeten
hierop worden ingericht.

Juni 2014 is besloten tot een
centrumregeling voor wat
betreft de verplichte
regionale inkoop van
jeugdhulp.

Tijdens de zomermaanden
worden concrete
inkoopafspraken voorbereid.

Uiterlijk in augustus is de
uitwerking van de
centrumregeling en het
hieruit volgend
dienstverleningshandvest in
concept gereed, 28 augustus
en 16 oktober vindt
bestuurlijke besluitvorming
plaats.

De regie blijft lokaal.
Toegang tot het regionale
aanbod wordt lokaal
bepaald, op basis van de in
dit beleidsplan regionaal
vastgestelde criteria. De
regionale aanbieders van
jeugdhulp moeten
vertrouwen op de lokale
expertise. Dat wil zeggen, als
opgeschaald moet worden
naar regionale jeugdhulp
wordt dit zonder discussie
geaccepteerd.

Er komt een brievenbus (één
loket) waarin alle regionale
aanbieders van jeugdhulp
zitting hebben. Deze bepalen
onderling wie de regionale
jeugdhulp oppakt.

Concrete uitwerking van de
brievenbus (één loket) vindt
plaats in het derde en vierde
kwartaal 2014.

Elke gemeente bepaalt
lokaal hoe de functie van
brandpuntfunctionaris met
doorzettingsmacht wordt
ingebed.

Dit is een lokale
verantwoordelijkheid.

Crisiszorg is onderdeel van
het AMHK, zie punt 9.

Onderzoek moet nog
plaatsvinden naar de
mogelijkheden van één
gecombineerde crisisdienst.

Onderzoek wordt medio
2015 uitgevoerd.

De volgende doelen worden
in samenwerkingsafspraken
uitgewerkt:
- Helderheid van rollen en
verantwoordelijkheden.
- Aanbrengen van
continuïteit en samenhang in
de bemoeienis van de

Een concept afsprakenkader
met de Raad voor de
Kinderbescherming is
augustus 2014 opgesteld
(lokaal en regionaal).

Het afsprakenkader wordt in
2014 definitief vastgesteld.

Afspraken met Bureau
Jeugdzorg zijn vastgelegd,
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instellingen die opereren
onder de regie van de
gemeente (AMHK,
gecertificeerde instellingen
voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering en
gemandateerde aanbieders
van jeugdhulp) en die van de
raad.
- Afstemming rond de
overdrachtsmomenten.
- Afspraken over het
uitwisselen van gegevens
versus de bescherming van
de privacy van de betrokken
ouders en kinderen.

februari 2014.
Uitwerking van de business
case AMHK vindt plaats in
juli/augustus 2014.

De verplichte koppeling met
CORV is een lokale
verantwoordelijkheid.
4.

Er is regionaal ingekocht; er zijn afspraken over
regionale samenwerking en de regionale
inkooporganisatie staat en functioneert.

Het Bestuurlijk Overleg
Sociaal Domein (BOSD)
heeft op 27 juni 2014 voor de
vorm van samenwerking
gekozen voor de
centrumregeling waarbij
Gemeente Almere voor de
regionale jeugdhulp de
technische
´aankoopcentrale` wordt.
Ook zijn een aantal
algemene uitgangspunten
vastgesteld.

Concrete afspraken worden
vastgelegd middels een
dienstverleningshandvest.

Op het BOSD van 28
augustus 2014 worden de
concepten centrumregeling
en dienstverleningshandvest
geagendeerd ter bespreking.
Op 16 oktober wordt in het
BOSD het
dienstverleningshandvest
vastgesteld.

5.

Interne processen bij de gemeente functioneren:
van beleid tot uitvoering is de jeugdhulp verankerd in de
organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis

Het benodigde budget moet
gereserveerd worden.

Taken moeten zorgvuldig en
tijdig uitgevoerd kunnen
worden.

Dit is een lokale
verantwoordelijkheid.
Uitwerking in tweede helft
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6.

beschikbaar.
Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling en
privacy tussen de verschillende ketenpartners.

Het is van groot belang dat
de verbindingen binnen het
functioneel model van de
gemeente goed op elkaar
aansluiten.

Beleidsregels moeten
opgesteld worden over
omgaan met
persoonsgegevens.

van 2014.
Dit is een lokale
verantwoordelijkheid.
Uitwerking in tweede helft
van 2014.

7.

De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik
is in de eigen gemeente.

Om te kunnen inkopen en
sturen, is het belangrijk dat
gemeenten het huidige
jeugdhulpgebruik in de
gemeente in beeld hebben.

Adviesbureau Panteia heeft
een uitvraag aan
zorgaanbieders
geanalyseerd. Op basis van
deze analyse en de
beschikbare Vektis gegevens
worden definitieve budgetten
beschikt.

Uitwerking in tweede helft
van 2014.

8.

De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige
budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ, en
specifiek het deel PGB daarin.

De aantallen en budgetten
voor jeugd-AWBZ en JGGZ
zijn nog niet geheel
inzichtelijk voor gemeenten.

Adviesbureau Panteia heeft
een uitvraag aan aanbieders
van jeugdhulp geanalyseerd.
Op basis van deze analyse
en de beschikbare Vektis
gegevens worden definitieve
budgetten beschikt

Uitwerking in tweede helft
van 2014. Dit moet duidelijk
zijn voordat subsidies en
inkoopcontracten afgesloten
kunnen worden.

9.

Het AMHK is ingericht.

Op 8 mei 2014 heeft het
bestuurlijk overleg Sociaal
Domein besloten de
bestuurlijke aansturing van
het nieuw te vormen AMHK
onder te brengen in een
centrumregeling.

Aan de vorming van het
AMHK zal tevens een
regionale 24-uurs crisisdienst
worden verbonden.
Een werkgroep is aangesteld
voor verdere uitwerking.

Eerste concept is 11 juli 2014
besproken door de
werkgroep, in augustus
vervolgoverleg en er worden
procesafspraken voor
definitieve vaststelling
gemaakt.

10.

Beleidsplan en verordening zijn op 31 oktober 2014
goedgekeurd door de raad.

Alle zes gemeenten zijn
voornemens om het lokaleen regionale beleidsplan
voor 31 oktober 2014 aan te
bieden aan hun
gemeenteraad.

Tijdens de zomermaanden
(juli – september) worden
lokale inspraakrondes
georganiseerd.

Vaststelling door de raden
voor 31 oktober 2014
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Bijlagen
Bijlage 1. Beschikbaar budget Flevoland per gemeente
Bijlage 2. Huidig Jeugdhulpgebruik
Bijlage 3. Pleegzorg
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Bijlage 1. Beschikbaar budget Flevoland per gemeente
Meicirculaire 2014, verdeling Jeugd

Gemeente

Bedrag 2015

% verschil dec-13

Budget per jeugdige (€)

Aantal 0-17 jr

Begroting

Awbz

Zvw

Totaal

Almere

65.687.422

11,1

550,3

469,8

333

1.353,20

48.544

Dronten

12.911.379

13,9

429,6

636,5

281,6

1.347,70

9.580

Lelystad

29.894.139

11,9

780,8

638,4

287,2

1.706,30

17.520

Noordoostpolder

11.891.917

-2,9

392,1

394,3

253,3

1.039,80

11.437

Urk

4.866.124

1,6

297,8

244,9

172,3

715

6.806

Zeewolde

5.647.158

-1,1

312,6

364,1

270,6

947,4

5.961

Totaal

€ 130.898.139

99.848
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Bijlage 2. Verdeling Jeugdhulpgebruik

Verdeling Jeugdhulp Flevoland per productgroep
Totaal BJZ, AMK, JB, JR
Omzet Toegangsfunctie ( BJZ)
Omzet Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Omzet Jeugdbescherming
Omzet Jeugdreclassering
Jeugd en opvoedhulp
Omzet Dagbehandeling
Omzet Verblijf pleegzorg
Omzet Verblijf 24-uurszorg
Omzet Verblijf Jeugdzorg Plus (behandeling)
Omzet Spoedeisende zorg (crisisopvang, BJZ crisis)
Omzet Overig J&O
Jeugd- GGZ (Zvw)
Omzet Generalistische GGZ
Omzet Dyslexie
Omzet Specialistische GGZ
Omzet Verslavingszorg
Jeugd AWBZ
Omzet ambulant thuis (ZIN)
Omzet ambulant thuis (PGB)
Omzet Ambulant dagbesteding/dagbehandeling (ZIN)
Omzet ambulant dagbesteding/dagbehandeling (PGB)
Omzet AWBZ-zorg met verblijf (ZIN)
Omzet AWBZ-zorg met verblijf (PGB)
Preventie en ambulante jeugdhulp
Omzet Preventie (ZAT, CJG, GGZ)
Omzet Ambulante Jeugdhulp
Omzet Totaal
Omzet Regionaal
Omzet Gemeentelijk

Verdeling 2015 vóór
transitie op totaal

Verandering in
2015

Verdeling 2015 na
transitie op totaal

%

% RTA/RTP

%

14,4
3,0
1,7
7,5
2,1
22,6
2,3
4,7
9,8
3,6
1,3
0,9
18,2
0,5
2,8
14,7
0,2
39,3
4,4
12,2
4,2
9,0
9,0
0,5
5,6
0
5,6
100
50,3
40,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

-100
-10
-10
-3

%
%
%
%

-10
-3
-15
-10
-15
-10

%
%
%
%
%
%

-3
-25
-18
0

%
%
%
%

-3
-3
-3
-3
-10
- 10

%
%
%
%
%
%

0%

10,1
0,0
1,4
6,7
2,0
19,5
1,9
4,5
8,2
3,0
1,1
0,8
14,1
0,5
2,0
11,5
0,1
32,8
3,7
9,3
3,6
7,1
8,6
0,4
21,7
16,4
5,3
100,0
50,5
49,5

G=Gemeente
R=Regio

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

G
R
R
R
G
R
R
R
R
R
R
R
R
R
G
G
G
G
R
G
G
G

Deze bijlage is een update van het Regionaal Transitiearrangement (RTA) en Regionaal Transitieplan (RTP). Bovenstaande tabel is gebaseerd
op de meest recente aangeleverde Vektis gegevens.
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Bijlage 3. Pleegzorg
Aanleiding
In het algemeen deel van de Memorie van toelichting (7.7 Pleegzorg) behorend bij de
Jeugdwet wordt reeds aangegeven dat ´Pleegzorg een op zichzelf staande, bijzondere en
voor uit huis geplaatste jeugdigen belangrijke vorm van jeugdhulp is. Wanneer een jeugdige
(tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, verkiest een opname in een pleeggezin de voorkeur
boven de plaatsing in een instelling. In een pleeggezin behouden kinderen namelijk de
mogelijkheid om op te groeien in een gezinsverband. Een pleeggezin kan het kind een zo
natuurlijk mogelijke vervangende opvoedsituatie bieden`.
Bij de financiering van Pleegzorg is het woonplaatsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat
de gemeente waar degene verblijft die het gezag over de jeugdige heeft financieel
verantwoordelijk is en blijft voor de te leveren ondersteuning en zorg.
Visie regio Flevoland
De eerste keus blijft om de oplossing te zoeken in de eigen leefsituatie (bij ouders thuis), dan
netwerk pleegzorg, en pas daarna een pleeggezin. Als dit niet kan, is plaatsing in een
gezinshuis mogelijk. Het uitgangspunt bij pleegzorg is zoveel mogelijk gericht op terugkeer
naar huis. En vraag en aanbod moeten in evenwicht worden gebracht, dit is een lokale
verantwoordelijkheid.
Aandachtpunten
In Flevoland bestaat een scheve verdeling van vraag en aanbod van plekken voor
pleegkinderen. Daarnaast zijn er nu reeds knelpunten gesignaleerd welke niet opgelost
worden door het huidige woonplaatsbeginsel. Het is mogelijk dat deze knelpunten niet meer
aan de orde zijn bij invoering van het objectieve verdeelmodel. Vanuit een inventarisatie met
als peildatum schooljaar 2012 – 2013 zijn de volgende aandachtspunten aangegeven:
1. Extra inzet voor pleegkinderen in het regulier onderwijs. Dit varieert van geen extra inzet
benodigd, tot 50 uur extra inzet per kind op jaarbasis. Gemiddeld is dit ongeveer 15 uur
per kind per jaar.
2. Pleegkinderen die op zeer jonge leeftijd uithuis geplaatst worden en op vierjarige leeftijd
op een school in hun verblijfplaats worden ingeschreven. Een eventuele doorverwijzing
naar Speciaal (Basis)Onderwijs moet bekostigd worden door het
samenwerkingsverband van de verblijfplaats van het kind.
3. Pleegkinderen die op het moment van uithuisplaatsing op een reguliere school zaten,
maar door de vaak bijkomende problematiek wordt ± 30% alsnog naar Speciaal
(Basis)Onderwijs verwezen. Ook dit moet bekostigd worden door het
samenwerkingsverband van de verblijfplaats van het kind.
4. Na verwijzing naar Speciaal (Basis)Onderwijs zijn er bijkomende kosten voor
leerlingenvervoer.
5. Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) aan pleegouders. Ongeveer 10% van de
pleegouders heeft behoefte aan deze extra ondersteuning.
Kosten
 De integrale kostprijs voor pleegzorg bedraagt € 12.000,- op jaarbasis (60% hiervan is
bestemd voor pleegzorgvergoeding en is wettelijk bepaald, 40% hiervan is bestemd voor
organisatiekosten en begeleiding).
 De loonprijs voor regulier onderwijs (leerkracht, Intern begeleider, directeur) bedraagt
gemiddeld € 38,- per uur.
 De kostprijs voor Speciaal (Basis)Onderwijs varieert van € 6.800,- tot € 8.700,- per kind
op jaarbasis.
 De kosten voor leerlingenvervoer variëren van € 1.800,- tot € 4.000,- per kind per jaar.
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De kostprijs voor IPT bedraagt € 5.000,- op jaarbasis.

Afspraken
Bestuurlijk is reeds vastgelegd dat deze extra kosten voor pleegkinderen buiten de eigen
gemeente binnen Flevoland worden vergoed aan de ´opvang` gemeente. Concrete financiële
afspraken worden op basis van bovenstaande gegevens uitgewerkt in het
dienstverleningshandvest.
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